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ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား
ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို မီဒီယာျဖင့္
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

သီအိုဒိုလန္ (Theo Dolan) ႏွင့္ စတီဖင္ဂေရး (Stephen Gray)
ေရးသားျပဳစု၍
ေအာင္ဒင္ ဘာသာျပန္သည္။

ဤအစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍
ဤအစီရင္ခံစာကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးအင္စတီက်ဳ

(USIP) မွ သုေတသနျပဳ ေဖၚထုတ္ထားသည့္ နည္းစနစ္ (Methodology)
ကို အေျခခံ၍ ေရးသားပါသည္။ မည္သည့္ မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားကို
ထိေရာက္စြာအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားကို တားဆီး၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ကို အလႉရွင္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

(NGOs)၊ မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ား၊ ေဒသအလိုက္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။ လူမႈအေျပာင္းအလဲ ေဖၚေဆာင္ေရးတြင္ ျပည္တြင္းေရွ႕ေဆာင္
လုပ္ငန္းပုံစံအျဖစ္ မီဒီယာႏွင့္ မီဒီယာမဟုတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ပဋိပကၡႏွင့္ မီဒီယာအေျခအေန ဆန္းစစ္ခ်က္ကို ေပါင္းစပ္သည့္
စနစ္တက်လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ကို ဤအစီရင္ခံစာပါ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားက အဆုိျပဳ
ထားပါသည္။အစီရင္ခံစာေရးသားသူမ်ားက ဗြီအိုေအ (VOA) ျမန္မာပိုင္း႒ာန၏
အၾကီးအကဲ ဦးသန္းလြင္ထြန္းအား အကဲျဖတ္အဖြဲ႕တြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ
ပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။ အၾကံဉာဏ္ႏွင့္ တည္းျဖတ္မႈမ်ားျဖင့္
ကူညီခဲ့ၾကေသာ လင္ဒယ္လ္ ဘယ္ရီ (Lyndal Barry) ႏွင့္ အယ္လစ္ဆင္ကမ္းဘဲလ္
(Alison Campbell) တိ႕ု အားလည္းေကာင္း၊ စာေရးသူမ်ား၏ မီဒယ
ီ ာေရွ႕ေဆာင္လပ
ု င
္ န္းမ်ား
(Media Initiatives) အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ျပည့္ျပည့္စံုစံုႏွင့္
ျဖစ္ႏိုင္ေျခအရွိဆုံးျဖစ္ေအာင္ ကူညီခဲ့ၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခြင့္ျပဳသူ
ပုဂိၢဳလ္ တစ္ရာေက်ာ္အားလည္းေကာင္း ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာေရးသားသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍
သီအိုဒိုလန္ (Theo Dolan) သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအင္စတီက်ဳ

(USIP) မွ အၾကီးတန္းစီမံကိန္းအရာရွိ (Senior Program Officer)
တစ္ဦးျဖစ္သည္။ အီရတ္၊ ေတာင္ဆူဒန္၊ ပါကစၥတန္၊ ျမန္မာ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ
မီဒီယာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ျပီး ပ႗ိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ မီဒီယာကို
အသုံးခ်၍ ပါဝင္ကူညီႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေနသူျဖစ္သည္။
စတီဖင္ဂေရး (Stephen Gray) သည္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္း
ေရးတည္ေဆာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားကို အထူးျပဳသည့္
အတိုင္ပင္ခံႏွင့္ သုေတသနပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ကမၻာ႕ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ၾကီးႏွင့္
နယူးဇီလန္အစိုးရမ်ားအတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျပီး နယူးဇီလန္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား၊
လိုက္ေဘးရီးယား၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ေတာင္ဆူဒန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးကိစၥမ်ားကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍
ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။
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]

မီဒီယာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေပါင္းကူးဆက္စပ္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား – ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို မီဒီယာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္ျပျခင္း
■■ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမႈ၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လမ္းေၾကာင္း
လြဲသြားေစႏိုင္ေလာက္ေအာင္

ၾကီးမားသည့္

သိသာထင္ရွားသည့္

အခက္အခဲႏွင့္

စိန္ေခၚမႈ

မ်ားၾကားမွပင္လ်င္ျမန္စြာ

ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ခဲ့ပါသည္။

■■ ဤအစီ ရ င္ ခံ စာပါ

ေလ့ လာသုံး သပ္ ခ်က္ မ်ားသည္

“ၾကိဳ တင္ ရ ည္ မွ န္း ထားေသာ

ရလဒ္ အ တြ က္

လို အ ပ္ ခ်က္ မ်ားကို

ေလ့လာရွာေဖြျခင္းနည္းစနစ္” (Intended Outcomes Needs Assessment) (IONA) ကို အေျချပဳျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီဒီယာႏွင့္

ပ႗ိပကၡမ်ားအၾကား ေျပာင္းလဲေနေသာ ဆက္ဆံေရးကို အေလးေပးေလ့လာသုံးသပ္ထားပါသည္။

■■ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏

ေလ့လာခ်က္မ်ားက

ပ႗ိပကၡအခင္းအက်င္းမ်ားကို

ခိုင္ခိုင္ျမဲျမဲအျမစ္ တြယ္ေနျပီး

ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ေျဖရွင္းရခက္သည့္၊

ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္

အျမဲတမ္းမတည္မျငိမ္ျဖစ္ေနသည့္

အဓိကက်ေသာ

ပ႗ိပကၡ

သုံးမ်ိဳး

(အစိုးရႏွင့္

လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရာ၊ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈ) ကို အထူးျပဳ ေလ့လာသုံးသပ္ခဲ့ပါသည္။

■■ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ သတင္းမီဒီယာပတ္ဝန္းက်င္သည္ အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑တြင္

ပါဝင္ပါသည္။ သတင္းျဖန္႔ခ်ီသည့္ မီဒီယာမ်ား အမ်ဳိးစုံလာသည္နွင့္အတူ သတင္း အေၾကာင္းအရာကြဲျပားစံုလင္မႈ၊ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိမႈမ်ား
လ်င္ျမန္စြာ က်ယ္ျပန္႔လာေနပါသည္။

■■ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္ ေရဒီယိုသည္ ထိထိေရာက္ေရာက္လႊမ္းမိုးထားေသာ
မီဒီယာျဖစ္ပါသည္။ ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ တယ္လီဗီးရွင္းသည္ ထိေရာက္ေသာ မီဒီယာျဖစ္ပါသည္။

■■ အသစ္တည္ရွိလာေသာ

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားသည္

ျငိမ္းခ်မ္းေသာ

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို

အေထာက္အကူျပဳသကဲ့သို႕

မေကာင္းေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

■■ အင္တာနက္မီဒီယာေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနသည့္ အမုန္းတရားပြားမ်ားေရးလံႈ႕ေဆာ္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ တုန္႕ျပန္ရန္၊

အင္တာနက္ကို အသုံးခ်သည့္ လူမႈဆက္ဆံေရးကြန္ရက္ မ်ားမွ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးႏွင့္ သည္းခံျခင္းတရားမ်ား
စသည့္ လူမႈက်င့္ဝတ္မ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးေရး စည္းရုံးျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ထိေရာက္ေသာ တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
လိုအပ္ေနပါသည္။

■■ အဓမၼေျမယာသိမ္းပိုက္မႈမ်ား၊ ေကာလာဟလမ်ား၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္

ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ “ျငိမ္းခ်မ္းေရး နည္းပညာ တီထြင္ဖန္တီးမႈ
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ” (Peace Technology Innovation Workshop) တစ္ခု က်င္းပႏိုင္မည္ဆိုလ်င္ အက်ိဳးရွိႏိုင္ပါသည္။

■■ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအတြက္ သတင္းေရးသားျခင္းသင္တန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အထိအခိုက္မခံေသာ ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားျခင္းဆိုင္ရာ
သတင္းပို႕ျခင္း (Conflict-Sensitive Reporting) သင္တန္းမ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ အေရးတၾကီးလိုအပ္ေနပါသည္။

■■ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား သိနားလည္မႈတိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ အားေကာင္းေရး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏
ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာႏွင့္

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

အမ်ားျပည္သူ

သိနားလည္မႈျမႇင့္တင္ေရး

တို႕အတြက္

အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား “လူထုဆက္ဆံေရး” သင္တန္းမ်ားေပးသင့္ပါသည္။

■■ သတင္း မီ ဒီ ယာမ်ိဳးစံု မွ

တို င္း ရင္း သားသတင္း သမားမ်ား၊ႏွ င့္

ဗမာသတင္း သမားမ်ားအား

မီ ဒီ ယာသင္ တ န္း မ်ားေပးရာတြ င္

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာႏွင့္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာမ်ား ပိုမိုနားလည္ေဖၚျပလာေစေရး ္ အားေပးသင့္ပါသည္။

■■ အထူးသျဖင့္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ ပံုႏွိပ္ဥပေဒ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ားကို အလြယ္တကူ
အကန္႕အသတ္မရွိ

ရရွေ
ိ ရး

အာမခံခ်က္ေပးမည့္

ဥပေဒအသစ္မ်ား

ျဖစ္ေပၚလာသည့္တိုင္ေအာင္

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာ

ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထပ္မံေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ ေဒသဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎ဥပေဒမ်ားကို မွန္
မွန္ကန္ကန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ပညာေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

■■ မီဒီယာ ေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဤအစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ မီဒီယာမပါဝင္ေသာ အျခား ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္
ေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အစားထိုးရန္မဟုတ္ပဲ အေထာက္အပံ့ျပဳရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။

USIP.ORG



3

ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား – ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို မီဒီယာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

နိဒါန္း (Introduction)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ျဖစ္ေပၚေနသည့္အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္

အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

အရွိန္အဟုန္ႏွင့္

ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊

က်ယ္ျပန္႕မႈအားျဖင့္

ခိုင္မာေသာအဖြဲ႕အစည္း၊

ထူးျခားပါသည္။

အစိုးရႏွင့္

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေရး

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ ထူးျခားထက္ျမက္သည့္
ေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းေနၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ျပီးျပည့္စံုရန္ အေဝးၾကီးရွိေနပါေသးသည္။ ၂၀၀၈
ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားျပီး
အနီးစပ္ဆုံးမိသားစုထဲတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္ေယာက္ရွိေနသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအျဖစ္ အေရြးမခံႏိုင္ရန္
ပိတ္ပင္ထားပါသည္။ (အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္မလာေစရန္ ကန္႕သတ္မႈျဖစ္ပါသည္။) ႏိုင္ငံတကာ
အသိုင္းအ၀ိုင္း အဖြဲ႕၀င္အမ်ားက ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ေတြ ရွိသည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားေနာက္ပိုင္းတြင္
အစိုးရသစ္ တက္လာပါသည္။ ပံုသဏၭာန္အားျဖင့္ အရပ္သားအစိုးရအသြင္ေဆာင္ေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ထဲတြင္ ျမန္မာ႕တပ္မေတာ္မွ
အရပ္သားအစိုးရတြင္

တာဝန္ယူရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္

အျငိမ္းစားယူခဲ့ၾကေသာ

အဆင့္ျမင့္တပ္မေတာ္အရာရွိၾကီးမ်ား

အမ်ားအျပားပါဝင္ၾကပါသည္။ ၎အျပင္ တပ္မေတာ္မွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳသည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီ
(ၾကံ့ခိုင္ေရး) က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို ေနရာယူထားပါသည္။ ဤကဲ့သို႕ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီတို႕ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား စတင္စဥ္ ၂၀၁၀
ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက သံသယရွိခဲ့သည္မွာ အံ့ဩစရာ မဟုတ္ပါ။
၂၀၁၀ ခုႏစ
ွ ္ ေနာက္ပင
ို ္း အရွန
ိ ရ
္ လာသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားက လူအမ်ား၏ သံသယမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစႏိင
ု ခ
္ ပ
ဲ့ ါသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
တိုင္းတာမႈမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ အတိုင္းအတာက်ယ္ျပန္႕မႈမွာ အံ့ဩစရာေကာင္းလွပါသည္။
လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားခြင့္မ်ားကို ပိတ္ပင္တားဆီးထားသည့္ ဥပေဒအမ်ားအျပားကို
ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားစုကို အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ျပီး ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကိုလည္း
ျပန္လာခြင့္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ အင္မတန္တက္ႂကြလႈပ္ရွားသည့္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပို၍အင္အားေကာင္းေစခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရမွ ျငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လအထိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အ
စည္း (၁၄) ခုႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆုံးပိုင္းတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္
ေနဆဲျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (Kachin Independence Organization) (KIO)

တို႕ အၾကား ရန္လိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ားရပ္တန္႕ေရး သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသေဘာတူညီခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရျပီး
ေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံးအၾကိမ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးရႏိုင္သည့္ အလားအလာကို ျမင့္မားေစပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အားထုတ္မႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကလည္း စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈမ်ားကို ရုပ္သိမ္းျခင္း၊
သံတမန္အဆက္အသြယ္မ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ျခင္း၊ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အစိုးရဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ ဖိတ္ၾကားျခင္း၊
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

တင္ရွိေနေသာ

အေႂကြးမ်ားကို

ေလ်ာ္ပစ္ျခင္းႏွင့္

ေဒၚလာသန္းေပါင္း

ေထာင္ႏွင့္ခ်ီသည့္

အကူအညီမ်ားေပးရန္

ကတိျပဳျခင္း၊ ၾကီးမားသည့္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ တုန္႕ျပန္ၾကပါသည္။ ကမၻာ႕လူဦးေရ၏
၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေနထိုင္ေသာ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ အင္အားၾကီးႏိုင္ငံႏွစ္ခုၾကားတြင္ တည္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊
စီးပြားေရးအသြင္ေျပာင္းမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမွ ယခင္ကလိုမ်ိဳး ျငိမ္သက္ေစာင့္ၾကည့္ေနဖို႕ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။
၂၀၁၃

ခုႏွစ္

အေရွ႕ေတာင္အာရွအားကစားျပိဳင္ပြဲၾကီးကို

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံျခင္း

ႏွင့္

ခုႏွစ္တြင္တာဝန္ယူရျခင္းတို႕သည္

ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္

ကမၻာၾကီးတစ္ခုလုံးက

အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္

လက္ခံက်င္းပျခင္း၊

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္းၾကီး၏

အဆိုပါအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို

ႏိုင္ငံေရးအရ

ေစာင့္ၾကည့္ေနပါလိမ့္မည္။

အလွည့္က်

အေရးၾကီးေသာ
အဆိုပါ

၂၀၁၄

ဥကၠ႒အျဖစ္

ခုႏွစ္
၂၀၁၄

သမိုင္းမွတ္တိုင္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္

၂၀၁၅

ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဦးတည္ေနသည့္ခရီးလမ္းတြင္ ထင္ရွားေသာ တိုင္းတာခ်က္မ်ားျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား

မည္မွ်

စစ္မွန္၍

မည္မွ်

က်ယ္ျပန္႕နက္႐ိႈင္းသည္ကို

အဆုံးအျဖတ္ေပးရန္

အဓိကက်သည့္

အမွတ္အသားျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္သည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္လ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
ျပင္ဆင္ျခင္း၊ လြတ္လပ္၍ မွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕
မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးရာ အာမခံခ်က္မ်ားရွိရန္တို႕သည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအားလုံး ျဖစ္လာႏိုင္ရန္
အေၾကာင္းရွိေသာ္လည္း အာမခံခ်က္အျပည့္အဝမေပးႏိုင္ပါ။
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျမန္ဆန္ေသာ္လည္း ေနရာတိုင္းမွာ ေခ်ာေမြ႕လြယ္ကူသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံတကာ
အသိုင္းအ၀ိုင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္မႈမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ခ်ီးက်ဴးေနၾကေသာ္လည္း လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုၾကား
အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္
ပံုရိပ္ကို စြန္းထင္းေစပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း
စီးပြားေရးအကဲခတ္မ်ားက

တပ္မေတာ္၏

ထိုးစစ္မ်ားက

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အာရွတိုက္၏

ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေနေသာ

က်ားတစ္ေကာင္ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းက
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္မႈမ်ားကို
က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္
ခ်ီးက်ဴးေနၾကေသာ္လည္း

ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အဓမၼေျမယာသိမ္းပိုက္မႈမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္စီးပြားေရး

လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုၾကား

လုပထ
္ းံု လုပန
္ ည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သလ
ူ ထ
ူ ၏
ု ဆန္႕က်င္မမ
ႈ ်ား တိးု ပြားမ်ားျပားလာေနပါသည္။ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွ တစ္ဆင့္ ထိပ္တန္းရာထူးမ်ား
ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္

အုပ္စုဖြဲ႕ယွဥ္ျပိဳင္မႈမ်ား၊

ပြတ္တိုက္မႈမ်ား

မထိန္းႏိုင္

မသိမ္းႏိုင္

ေပၚထြက္လာေနပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ

လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္မ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရးတြင္ ခ်ိန္ဆရခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္၏
ထိုးစစ္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

တစ္ဦးက “ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ျမန္မာအစိုးရနဲ႕ ဆက္ဆံရာမွာ အရင္တုန္းက အျပည့္အဝစီးပြားေရးပိတ္ဆို႕အေရးယူတာကေန

ေကာင္းမြန္တိုးတက္ေနေသာ

အခု အျပည့္အဝ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲခဲ့တယ္။ ႏွစ္နည္းစလုံးဟာ အလြန္အစြန္းေရာက္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့

ပံုရိပ္ကို စြန္းထင္းေစပါသည္။

ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈနဲ႔ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈဆိုတာကို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ က်င့္သုံးႏိုင္ပါတယ္။ အေကာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆိုးပဲျဖစ္ျဖစ္ တာဝန္ယူမႈ၊
တာဝန္ခံမႈလိုအပ္ပါတယ္။” ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသည္။
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အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအနက္မွ

ရုပ္သိမ္းေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ျမင့္မားလာျခင္းမွာ
အစိုးရ၏

ထို႕ေၾကာင့္လည္း

ေပါက္ကြဲမႈတစ္ခုကဲ့သို႕ပင္

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကို

တစ္ခုမွာ

ျဖစ္ပါသည္။

အားေပးျခင္း၊

မီဒီယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္

မီဒီယာပံုသဏၭာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္
ျပည္သူလူထုအဖို႕

ယခင္က

ကန္႕သတ္တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို

သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိႏိုင္စြမ္းမ်ား
အမွားျပဳလုပ္သူမ်ားအား

အျပည့္အဝနားလည္ခြင့္မရခဲ့သည့္

တာဝန္ခံေစျခင္း၊

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေရးရာႏွင့္

ဘာသာေရးရာကိစၥမ်ားကို သိနားလည္မႈျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္နားလည္ေစႏိုင္ျခင္း စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ရွာေဖြေလ့လာႏိုင္ၾကပါျပီ။ ဤကဲ့သို႕ေသာ ေျပာင္းလဲမႈကို အားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွာေဖြ

စစ္အစိးု ရအုပစ
္ းုိ မႈေအာက္တင
ြ ္
ႏိးု ၾကားခြငမ
့္ ရွခ
ိ ေ
့ဲ သာ အုပစ
္ ဆ
ု န္႕က်င္
ေရးစိတဓ
္ ာတ္မ်ားသည္ ပြငလ
့္ င္းလာသည့္
ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္တင
ြ ္ ထင္ထင္ရာွ း
ရွားေပၚထြကလ
္ ာခဲပ
့ ါသည္။

ျဖန္႕ခ်ီႏိုင္ျခင္းသည္

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ပ႗ိပကၡမ်ားကိုပါ

အုပ္စိုးသူအစိုးရမ်ား၏

ရွင္သန္ခဲ့ၾကရသည့္အတြက္

သယ္ေဆာင္ျဖန္႕ျဖဴးေပးႏိုင္သည့္

ကန္႕သတ္ထုတ္ျပန္ေသာ

ျပည္သူလူထုအမ်ားစုတြင္

သတင္းမီဒီယာကို

အမွန္တစ္ဝက္
မွန္မွန္ကန္ကန္

အနၱရာယ္ရွိျပန္ပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္

သုံးသပ္နားလည္ႏိုင္စြမ္းနည္းပါးၾကျပီး

ေကာလာဟလမ်ားကို အမွန္တရားအျဖစ္ လြယ္လြယ္ကူကူ ယံုၾကည္လက္ခံခ်င္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကို
ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ျဖစ္ေစသည့္ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားႏွင့္ အစၥလမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္
မီဒီယာ (အထူးသျဖင့္ အင္တာနက္ေပၚမွ လူမႈဆက္ဆံေရးကြန္ရက္္မ်ား) (Social Media Network) သည္ အမုန္းတရားပြားမ်ားေစေသာ

ေဟာေျပာမႈမ်ား၊ ဆန္႕က်င္ေရး (အထူးသျဖင့္ မြတ္စလင္ဆန္႕က်င္ေရး) စိတ္ဓာတ္မ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္
စည္းရုံးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္းမ်ားကို
ႏိုးၾကားခြင့္မရွိခဲ့ေသာ

သယ္ေဆာင္ေပးသည့္

ယနၱရားအျဖစ္

အုပ္စုဆန္႕က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားသည္

အသုံးခ်ခံခဲ့ရပါသည္။

ပြင့္လင္းလာသည့္

စစ္အစိုးရအုပ္စိုးမႈေအာက္တြင္

ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္တြင္

ထင္ထင္ရွားရွားေပၚ

ထြက္လာခဲ့ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူအခ်ိဳ႕က ယင္းအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို လက္မခံသည့္
အာဏာရအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ရန္ ဖန္တီးလံႈ႕ေဆာ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကပါသည္။
သတင္းမီဒီယာပြင့္လင္းလာမႈသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္

အနၲရာယ္မ်ားကို

တစ္ျပိဳင္တည္း

ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာပါ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ မီဒီယာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္
အခြင့္အေရးမ်ားကို အေကာင္းဆုံးအသုံးခ်ႏိုင္သည့္ ဦးစီး ေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား (Initiatives) ကို အၾကံျပဳထားပါသည္။ ၎အျပင္

အသစ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ မီဒီယာပတ္ဝန္းက်င္မွ ျပည္သူလူထုအတြက္ အနၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ကာကြယ္
ရန္နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း အၾကံျပဳထားပါသည္။

ၾကိဳတင္ရည္မန
ွ း္ ထားေသာ ရလဒ္အတြက္ လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာရွာေဖြျခင္းနည္းစနစ္ ၊ IONA နည္းစနစ္

(IONA Methodology)
ပ႗ိပကၡေပါင္းစံုသက္ေရာက္မႈကို ခံစားေနၾကရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အီရတ္၊ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ပါကစၥတန္ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္
ေလ့လာေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ “အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အင္စတီက်ဳ” (United States Institute of Peace) လက္ေအာက္ခံ

“မီဒီယာ၊ ပ႗ိပကၡ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ ဗဟို႒ာန” (Center for Media, Conflict, and Peacebuilding) ၏ လုပ္ငန္းမ်ားေပၚတြင္

အေျချပဳ၍၊ ကြၽႏု္တို႕၏ ေလ့လာမႈမ်ားတြင္ “ၾကိဳတင္ရည္မွန္းထားေသာ ရလဒ္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာရွာေဖြျခင္းနည္းစနစ္”
ကို

အသုံးျပဳခဲ့ပါသည္။

ယင္းနည္းစနစ္မွာ

ပ႗ိပကၡမ်ားကို

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲေနေသာ

မီဒီယာအခင္းအက်င္းကို ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းတို႕အား ေရာစပ္လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။1 ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ
ဝါရင့္မီဒီယာသမားမ်ား၊ ပ႗ိပကၡေျဖရွင္းေရး အၾကံေပးပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးအင္စတီက်ဳမွ အဓိကက်ေသာ
ဝန္ထမ္းမ်ား ပါဝင္ၾကပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အား ျမန္မာမီဒီယာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡေျဖရွင္းေရးကြၽမ္းက်င္သူ
မ်ားပါဝင္သည့္ အၾကံေပးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ေလ့လာမႈအားလုံးကို အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ခြဲ၍ ေဝဖန္သုံးသပ္ျခင္းျဖင့္ လမ္းညႊန္ၾကပါသည္။ကြၽႏု္ပ္တို႔
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား မျပဳလုပ္မီ ထိုအဖြဲ႔က “ပ႗ိပကၡ ပဏာမေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္”အေပၚ အၾကံျပဳခဲ့သည့္အျပင္ ေတြ႕
ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားျပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း “မီဒီယာျဖင့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း အဆိုျပဳခ်က္မ်ား” (Proposed Media Interventions)

ကိုလည္း အေခ်ာသတ္စီစစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းရာတြင္ ကြန္ျပဴတာျဖင့္ ရွာေဖြစုေဆာင္းရျခင္းမ်ားရွိသကဲ့သို႕
အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ႏွစ္ခုက်င္းပျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ အဖြဲ႕လိုက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းမ်ား၊ ဦးေရ တစ္ရာေက်ာ္သည့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ားႏွင့္
ေနာက္ဆက္တြဲအစည္းအေဝးမ်ား

စသည္တို႕ပါဝင္သည့္

ကြင္းဆင္းေလ့လာစုေဆာင္းျခင္းမ်ားလည္း

ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႕၏

ေလ့လာမႈအစီအစဥ္တြင္ ေဒသအလိုက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္ႏွင့္ ပ႗ိပကၡေျဖရွင္းေရး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊
နည္းပညာကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တီထြင္ဖန္တီးမႈဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား၊
တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ပါဝင္ၾကပါသည္။
ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ “အသိအျမင္၊ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အျပဳအမူ” (Knowledge, Attitudes, and Behavior) (KBA) မ်ားကို

ဦးတည္ခ်က္ထား၍
ဤ

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသုံးသပ္မႈပံုသဏၭာန္သည္

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသုံးသပ္မႈပံုသဏၭာန္သည္

သမား႐ိုးက်

သတင္းမီဒီယာကို

ပ႗ိပကၡေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္

လြတ္လပ္စြာအသုံးျပဳခြင့္ရျခင္းႏွင့္

ကြဲျပားပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

လြတ္လပ္စြာသုံးစြဲျခင္းတို႕က ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားအေပၚ မည္သို႕ ဩဇာသက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို စစ္ေဆးႏိုင္ရန္ အထူးတလည္
စီမံဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

■■ “အသိအျမင္”

(Knowledge)

ဆိုသည္မွာ

လူအမ်ားက

၎တို႕၏

အေတြ႕အၾကံုႏွင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ေလ့လာႏိုင္စြမ္းမ်ားကို အေျခခံ၍ မွန္သည္ဟုယူဆထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

■■ “စိတ္ေနသေဘာထား” (Attitudes) ဆိုသည္မွာ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုတြင္ ေနထိုင္သူတစ္ေယာက္၏ ယံုၾကည္မႈျဖစ္ပါသည္။

ယင္း “စိတ္ေနသေဘာထား” မ်ားမွာ လူတို႕သိသမွ်အေပၚအေျချပဳ ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚလာျပီး လူတို႕၏ “က်င့္ၾကံေနထိုင္ပံု” မ်ားအေပၚ
ဩဇာသက္ေရာက္ပါသည္။

■■ “အျပဳအမူ” (Behavior) ဆိုသည္မွာ လူတို႕ ေဆာင္ရြက္သမွ်ပင္ျဖစ္သည္။ “အျပဳအမူု” မွာ အျမဲတမ္း ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖန္တီးသည္
မဟုတ္ေသာ္လည္း “အသိအျမင္” ႏွင့္ “စိတ္ေနသေဘာထား” တို႕ ေရာယွက္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အသြင္အျပင္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား – ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို မီဒီယာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ဤ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသုံးသပ္မႈပံုသဏၭာန္ျဖင့္ ေလ့လာရာတြင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတခုအတြင္း အစဥ္အလာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈထုံးစံမ်ားအရ
သီးသန္႔ျဖစ္တည္ေနတတ္ေသာ

အသိအျမင္၊

စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္

က်င့္ၾကံေနထိုင္မႈမ်ားကိုခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ရန္

အတြက္

ေဒသဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အဓိကမွီခိုခဲ့ရပါသည္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ အုပ္စု အသီးသီးတြင္ မတူကြဲျပားေသာ အသိအျမင္၊
စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ား ရွိေနသည္ကိုလည္းအေလးအနက္ထား စဥ္းစားသုံးသပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ မတူကြဲျပားမႈမ်ားသည္
အျမဲတမ္းဆိုသလို ပ႗ိပကၡ ျဖစ္ပြားေစသည့္ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေလ့ရွိပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထားသည့္ ႀကိဳတင္ရည္မွန္းထားေသာ ရလဒ္ (Intended Outcomes) (သို႔မဟုတ္) မီဒီယာျဖင့္

ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏

(Goal

ရည္မွန္းခ်က္

of

Media

Initiatives)

ဆိုသည္မွာ

ပဋိပကၡကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္ေရးတြင္ အေကာင္းဆုံး အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ အသိအျမင္၊ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက သတ္မွတ္ယူဆသည့္ အခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ မီဒီယာကၾကား၀င္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္
အဆိုပါရည္ရြယ္ထားသည့္ရလာဒ္မ်ား
လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအတြင္း

(အသိအျမင္၊

စိတ္ေနသေဘာထား၊

ေျပာင္းလဲေပၚထြန္းလာေစေရးရည္ရြယ္ပါသည္။

အျပဳအမူမ်ား)

ဥပမာအားျဖင့္

ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြါးေနသည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားသည္

အျမဲတမ္းဆိုသလို ဗမာမဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို သတိမျပဳ၊ နားမလည္ၾကပဲ ယင္းမသိနားမလည္မႈက ပ႗ိပကၡမ်ားကို
ျဖစ္ေစသည့္ (သို႕မဟုတ္) ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစသည့္ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္
အျပဳအမူမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၏ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ရလဒ္တစ္ခုမွာ “ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား
မွ

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏

သမိုင္းအစဥ္အလာ၊

ဘာသာစကား၊

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို

က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕နားလည္သိရွိျပီး

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ တရားမွ်တသည္ဟု လက္ခံနားလည္ရန္” ျဖစ္ပါသည္။
မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ေကာင္းမြန္ေသာ အသိအျမင္၊ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ား
ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေစေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ လႈပ္ရွားမႈဟုမဆိုနိုင္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ပညာေရးက႑တြင္လည္း
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအခ်င္းခ်င္း

အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊

သည္းခံမႈ၊

မတူကြဲျပားျခင္းမ်ားကို

ေလးစားလက္ခံမႈမ်ားအတြက္

ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးအစားစားေသာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း
ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ အသိအျမင္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ေကာင္းေသာ အျပဳအမူေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လူ႕
အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ ျဖန္႕ျဖဴးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း၊ အရည္အခ်င္းျမႇင့္တင္ျခင္း စသည့္ေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္မွာ

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပင္

ၾကာျမင့္ေနပါျပီ။

ကြၽႏု္ပ္တို႕

ဤအစီရင္ခံစာတြင္

အဆိုျပဳသည့္

ေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အထက္ပါ က႑အသီးသီးမွ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲလုပ္ငန္းမ်ားအား ယေန႕ကာလတြင္ အသစ္ရရွိလာသည့္
မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို အသုံးခ်၍ ေပါင္းစပ္အားျဖည့္ေပးရန္သာ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္
ျငိမ္းခ်မ္းေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အတြက္လိုအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္းျခင္း မ်ားကို အစားထိုးရန္မရည္ရြယ္ပဲ
တေျပးညီတည္း အေထာက္အပံ့ျပဳရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားက အစိုးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္
တာဝန္ခံမႈမ်ားကို အားေပးႏိုင္ေသာ္လည္း မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းႏွင့္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပဲ က်ယ္ျပန္႕နက္႐ိႈင္းေသာ အေျခခံ
အေဆာက္အအံုေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊

ပိုျပီးထိေရာက္မႈရွိသည့္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတပ္ဆင္ျခင္း၊

ေအာင္ျမင္တည္တံ့သည့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္

ေဆာက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား ေကာင္းမြန္ေသာဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္
ျခင္းမ်ားကိုလည္း တစ္ျပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ဤအစီရင္ခံစာတြင္

အၾကမ္းဖက္ပ႗ိပကၡမ်ားကို

ျဖစ္ေပၚေစသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို

အေျခခံ၍

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

အဓိကက်ေသာ ပ႗ိပကၡ (၃) ခုႏွင့္ ယင္း ပ႗ိပကၡမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚေစသည့္ အသိအျမင္၊ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အျပဳအမူမ်ားကို
အေသးစိတ္ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။ အဆိုပါ ပ႗ိပကၡ (၃) ခုကို အစိုးရႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း တို႕ၾကား ပ႗ိပကၡ (State-Society Conflict)

၊ “လူမ်ိဳးစု-ႏိုင္ငံေရး ပ႗ိပကၡ” (Ethno-Political Conflict)၊ ႏွင့္ “လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား” (Intercommunal
Violence) ဟူ၍ ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ရွင္းျပ အဆိုျပဳထားသည့္ မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ

လူတို႕၏ အသိအျမင္၊ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အျပဳအမူမ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္
စီစဥ္ေရးဆြဲထားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပ႗ိပကၡမ်ား ၏ အခင္းအက်င္း (Conflict Landscape in Myanmar)
အစိးု ရႏွင့္ ျပည္သလ
ူ ထ
ူ ၾု ကား ပ႗ိပကၡ (State-Society Conflict)
အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုၾကား ပ႗ိပကၡမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့သည့္

အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွ

စတင္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

အစိုးရႏွင့္

ျပည္သူမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈနည္းပါးျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္း၍ျပင္းထန္ေသာ ပ႗ိပကၡမ်ား ထင္ထင္ရွားရွားရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူအမ်ားစုက
အာဏာကို (တိုင္းျပည္၏ ေဒသမ်ားအားလုံးထံ) အညီအမွ်ခြဲေဝေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနျပီး အစိုးရအာဏာရယူထားသူမ်ားက ဤသို႕
အာဏာမ်ားခြဲေဝေပးျခင္းသည္ မညီညြတ္မႈႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျပိဳကြဲေရးကို ျဖစ္ေစလိမ့္မည္ဟု စိုးရိမ္ၾကပါသည္။ ဤသို႕ အျပန္အလွန္
ျငင္းခုံမႈမ်ားက

တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရျပီးခ်ိန္မွစ၍

လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္

ျပင္းထန္ေသာအၾကမ္းဖက္

တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို

အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထပ္ခါထပ္ခါ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ အဆိုးဝါးဆုံး အၾကမ္းဖက္မႈမွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈၾကီးကို စစ္တပ္မွ
အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲခဲ့ျခင္းပင္

ျဖစ္ပါသည္။

စစ္တပ္၏

အၾကမ္းဖက္မႈက

တိုင္းျပည္ကို

ျပိဳကြဲလုနီးပါးအေျခအေနသို႕

ေရာက္ရွိေစခဲ့ျပီး

ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားကို ေျမေအာက္သို႕ တြန္းပို႕လိုက္ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ “ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး”
ဟု အမည္ရသည့္ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ သီလရွင္မ်ားတို႕၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေတာင္းဆိုသည့္
ျငိမ္းခ်မ္းစြာ

ဆႏၵျပမႈမ်ားက

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အစိုးရႏွင့္

ျပည္သူမ်ားအၾကား

ပ႗ိပကၡကို

ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ေတြ႕ေစျပန္ပါသည္။

အဆိုပါ ျပည္သူလူထု၏ အစိုးရဆန္႕က်င့္ေရး ဆႏၵျပမႈမ်ားအားလုံးမွ ဒီမိုကေရစီ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
မွ်တစြာခြဲေဝေပးျခင္း၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ဥပေဒအရ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ၊ ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ တည္ရွိရပ္တည္ခြင့္မ်ားကို
ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚရာတြင္ အဆိုပါ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုး
တက္မႈမ်ားထင္ထင္သာသာရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း ျပီးျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အမ်ားၾကီး က်န္ရွိေနပါေသးသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားသည္
အျမဲတမ္းဆိုသလို ဗမာမဟုတ္ေသာ
လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို
သတိမျပဳ၊ နားမလည္ၾကပဲ
ယင္းမသိနားမလည္မႈက ပ႗ိပကၡမ်ားကို
ျဖစ္ေစသည့္ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္
အျပဳအမူမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာစဥ္ 92

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြင္းတြင္
စက္တင္ဘာလတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
ျပည္သူလူထုလက္မခံႏိုင္သည့္

ျပည္သူလူထု၏

မေက်နပ္မႈကို

သိသာထင္ရွားစြာ

ကခ်င္ျပည္နယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားအား

ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊

ဆႏၵျပျခင္းမ်ားႏွင့္

ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ားမွာ

၂၀၁၂

ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ေရး

လံုျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏

ခုႏွစ္၊
စသည့္

အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြင္းမႈႏွင့္

ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္း ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ လံုျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ မ်ားကို စနစ္
တက်ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ေအာင္၊

ေခတ္မီေသာ

လူထုဆက္ဆံေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္

က်င့္ဝတ္မ်ားနားလည္ေအာင္

အျပင္းအထန္

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု၏ မေက်နပ္မႈႏွင့္ အမိန္႕မနာခံမႈမ်ားမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားသို႕ ကူးေျပာင္းသြားႏိုင္သည့္
အလားအလာမွာ ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
အျဖစ္အပ်က္အမ်ားစုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ (သို႕) စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၎တို႕ျပဳခဲ့ေသာ
မွားယြင္းမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံ၊ တာဝန္ယူေစသည့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား မရွိၾကေသးပါ။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအတြင္း2
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ေလးစားေလာက္သည့္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း တရားစီရင္ေရးစနစ္သည္ လုံးဝလြတ္လပ္မႈမရွိေသးပဲ

အသစ္ရရွိထားေသာ
မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားက
အက်င့္ပ်က္အျပဳအမူအခ်ိဳ႕ကို
ေဖာ္ထုတ္ကန္႕သတ္ေနေသာ္လည္း
အစိုးရအဖြဲ႕၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ စီး
ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးတြင္
အဂတိလိုက္စားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္မႈမ်ားမွာ

တရားစီရင္ေရးစနစ္၏ အရည္အေသြးမွာလည္း ကန္႕သတ္ခံေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုတြင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္
တရားမွ်တမႈကို ရရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးမရွိသလို ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳလိုက္သည့္ ဥပေဒအသစ္မ်ား၏ တန္ဖိုးမွာလည္း
ယင္းဥပေဒမ်ားကို တာဝန္ခံအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အားနည္းမႈေၾကာင့္ အကန္႕အသတ္ရွိေနပါသည္။
အသစ္ရရွိထားေသာ
တပ္မေတာ္ႏွင့္

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားက

အက်င့္ပ်က္အျပဳအမူအခ်ိဳ႕ကို

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံးတြင္

တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ

အဂတိလိုက္စားမႈ၊

ျမန္မာအစိုးရ၏

ေဖာ္ထုတ္ကန္႕သတ္ေနေသာ္လည္း

အက်င့္ပ်က္မႈမ်ားမွာ

ေကာင္းမြန္ေသာ

အစိုးရျဖစ္ေရး

ၾကီးမားေသာ

အစိုးရအဖြဲ႕၊

ျပႆနာမ်ားအျဖစ္

ကတိျပဳမႈမ်ားႏွင့္

အင္စတီက်ဴးရွင္း

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ားက အစိုးရအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရန္ႏွင့္
ယင္းအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ တရားမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ မွ်တမႈမ်ားအတြက္ အားကိုးႏိုင္ေၾကာင္းယံုၾကည္ရန္ အခ်ိန္အေတာ္ယူရပါလိမ့္မည္။
ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေရးတာဝန္မ်ား အပ္ႏွင္းခံရသည့္ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း

ၾကီးမားေသာ ျပႆနာမ်ားအျဖစ္

ျပည္သူအမ်ားစု၏ ယံုၾကည္ျခင္းမခံရပါ။ ဗမာ မဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားတြင္

တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲမႈဒဏ္ကို ခံစားရခဲ့ဘူးသူမ်ားအဖို႕ တပ္မေတာ္သည္ ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားျပဳ
လုပ္ေနေသာ အဖြဲ႕သာျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း ၎တို႕ အကာအကြယ္ေပးရန္
တာဝန္ခံထားသည့္ ျပည္သူမ်ားကို အခြန္အေကာက္မ်ား ေကာက္ခံျခင္း၊ ၎တို႕၏ ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ သစၥာမရွိဟု ယူဆသူမ်ားအား
အျပစ္ေပးျခင္းျဖင့္ ႏွိပ္စက္ေနၾကပါသည္။ တပ္မေတာ္ (သို႕မဟုတ္) တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားတည္ရွိရာ ေဒသမ်ားတြင္
ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုံျခံဳမႈမရွိဘဲ ေၾကာက္ရြံ႕တုန္လႈပ္မႈကိုသာ ခံစားေနၾကရပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္သည္
ျမန္မာ့လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္တြင္လည္း ရွိေနသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ၎တို႕ ေၾကာက္ရြံ႕သည္မွာ အာဏာ၊
အရင္းအျမစ္မ်ား၊ အခ်ဳပ္အခ်ာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ညီညြတ္ေရးမ်ား ဆုံးရႈံးမည္ကို ျဖစ္ပါသည္။
ကြၽႏု္ပ္တို႕ ေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားအနက္မွ ျမိဳ႕ျပေဒသတြင္ေနထိုင္သူမ်ားက ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ၏ေအာက္တြင္
အကာအကြယ္ရွိေရးတို႕ႏွင့္
ျပည္သူမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္ျပီး

ယံုၾကည္မႈျပန္လည္ရွိလာေၾကာင္း

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားက

သေဘာမတူၾကပါ။

ေဖာ္ထုတ္ၾကေသာ္လည္း

ျပည္သူအမ်ားစုက

ေက်းလက္ေဒသေန

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက ၎တို႕၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မယံုၾကည္ၾကပါ။၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစ၍ အစိုးရႏွင့္
အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား အဓိပၸာယ္ရွိရွိ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားမည္မည္ရရေပၚထြက္မလာျခင္းက
လည္း ဤ မယံုၾကည္မႈကို ပိုျပီးဆိုးဝါးေစပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ ထိေတြ႕၍ ျပည္သူလူထုခံစားေနရေသာ ျပႆနာမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ေျဖရွင္းေပးရန္ တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုသည္ အစိုးရကို ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပသည့္နည္းလမ္းကိုသာ
ေရြးခ်ယ္ၾကရပါသည္။
ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ အသိအျမင္၊ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အျပဳအမူ (သိ၊ စိတ္၊ျပဳ) ေလ့လာျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ
ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္
စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္

အျပဳအမူမ်ားကို

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းၾကား

ပ႗ိပကၡမ်ားႏွင့္

အသြင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္

ပတ္သက္ျပီး

အေရးၾကီးေသာ

ျပည္သူလူထု၏

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

အသိအျမင္၊

ျပဳလုပ္ေနသည္ကို

အားတက္ဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းၾကား တင္းမာမႈ (အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတို႕၏ပ႗ိပကၡ)
မ်ားကို

ေျဖရွင္းရန္ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ကြၽႏု္ပ္တို႕

သတ္မွတ္ထားသည့္

ပ႗ိပကၡ

သုံးမ်ိဳးအနက္

ေရွ႕တန္းအေရာက္ဆုံးျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ အားနည္းမႈမ်ားကို သိရွိလာၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း

စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျပီ

စတင္လုပ္ေဆာင္ေနပါျပီ။

ျဖစ္သည္။

အသစ္ရရွိသည့္

ဥပေဒႏွင့္အညီအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ

လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားက

အစိုးရႏွင့္

ႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္

လံုျခံုေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား

၎တို႕၏ မွားယြင္းမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံ၊ တာဝန္ယူေရး ဖိအားေပးရာတြင္ မီဒီယာအား အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ေစႏိုင္ပါသည္။
မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏

ပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္က

“က်ေနာ္တို႕

(မီဒီယာ)

ဟာ

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို

အေထာက္အကူျပဳဖို႕

(ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့) စတုတၳမ႑ိဳင္္အေနနဲ႕ တာဝန္ရွိတယ္” ဟု ေျပာပါသည္။ ျပည္သူလူထုလက္မခံေသာ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ “ပံုႏွိပ္သူႏွင့္
ထုတ္ေဝသူမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ”၊ “ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ” စသည့္ ျပည္သူတို႕လက္မခံႏိုင္သည့္ မူဝါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားကို မီဒီယာမွ
က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ေဝဖန္ပါသည္။ လံုျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ မ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ လယ္ယာေျမသိမ္းပိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး
တပ္မေတာ္အား အဓိကတရားခံအျဖစ္ အျပစ္တင္ထားသည့္ ေျမယာေကာ္မရွင္၏ စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို မီဒီယာမွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕
ျပန္႕ေဖာ္ထုတ္ၾကပါသည္။
ထို႕ေၾကာင္႔
ၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာပ႗ိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား

အားျဖည့္ေထာက္ကူရန္ျဖစ္သည္ဟု

ကြၽႏု္ပ္တို႕၏

မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းအ

ဆိုခ်င္ပါသည္။

ကြၽႏု္ပ္တို႕

အဆိုျပဳသည့္

မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
တန္းတူညီမွ် မွ်ေဝမႈ၊ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယံုၾကည္မႈ၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ဘံုအက်ိဳးစီးပြားမ်ားတိုး
ျမႇင့္ေရးႏွင့္ အာဏာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို မွ်တစြာခြဲေဝေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည့္နည္းလမ္းအျဖစ္ အသုံးခ်မႈ၊ စသည္မ်ားအား
အားေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉးတစ္ဦးက “ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ
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ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား – ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို မီဒီယာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ဇယား (၁)၊ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထု ပ႗ိပကၡ ။ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္သည့္ ရလဒ္မ်ား
လက္ရွိျပႆနာမ်ား

ရည္ရြယ္ေသာ ရလဒ္မ်ား

အသိအျမင္

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဒီမိုကေရစီစနစ္သည္ အတိတ္ကာလက တိုင္းျပည္ကို

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ အာဏာခြဲေဝျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားသည္

(Knowledge)

မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု နားလည္ေနၾကျခင္း

၎တို႕၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမရွိဟု နားလည္လာၾကျခင္း

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပည္သူလူထုကို စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏
အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္ေနၾကျခင္း
ျပီးခဲ့သည့္အစိုးရလက္ထက္က အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ား၏

အတိတ္ကာလက က်ဴးလြန္မႈမ်ားအေပၚ မွ်တစြာစီရင္မႈမ်ားရွိလာမည္ပာုျပည္သူလူထုက

ျပည္သူလူထုအေပၚက်ဴးလြန္မႈမ်ားအား မည္သူကမွ တာဝန္မယူဟု ျပည္သူလူထုက

ယံုၾကည္ျခင္း

သိနားလည္ၾက ျခင္း
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အရပ္ဘက္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႕သည္ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ားကို လိုက္နာရန္

လိုက္နာရန္မလိုဟု သိနားလည္ၾကျခင္း

ပို၍တာဝန္ရွိသည္ဟု ခံယူလာၾကျခင္း

စိတ္ေနသ ေဘာထား

တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရက အာဏာႏွင့္ အရင္းအျမစ္ခြဲေဝျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ျငိမ္မႈကို

သက္ဆိုင္သူအားလုံးပါဝင္ခြင့္ရွိသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ိဳးကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ခံယံုၾကည္ျခင္း

(Attitude)

ျခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း
(ဒီမိုကေရစီအင္အားစုႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအတိုက္အခံမ်ားအား ျပိဳကြဲေအာင္)
ခြဲျခား၍အုပ္ခ်ဳပ္သည့္နည္းကို က်င့္သုံးရမည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း
ျပည္သူလူထုက ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈမရွိၾကျခင္း

ျပည္သူမ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံုမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိျခင္း

အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားက သူတို႕၏မွားယြင္းမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ခံရန္မလိုဟု
ယံုၾကည္ၾကျခင္း

အျပဳအမူ (Behavior)

ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပ႗ိပကၡမ်ား၊ အထူးသျဖင့္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအား သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားျခင္း

မွ်တစြာ ခြဲေဝေပးျခင္း

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးအတြက္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို အစိုးရက

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္

ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း

ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံ ျခင္း

ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ အၾကမ္းဖက္ျဖိဳခြဲမႈမ်ား အဆက္မျပတ္ျဖစ္ေပၚျခင္း
ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားရရွိေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ ျခင္း
အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္

ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက

ျခင္း

လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ား၊ အဂတိလိုက္စားသူမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္း

ဗဟိုႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႕အတြင္း
အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေန ျခင္း

သူတို႕ရဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြကို အျမဲတမ္း ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ဘူး။ မီဒီယာက အဲဒီ ဘက္ႏွစ္ဘက္ကို ဆက္သြယ္ေပးတယ္။ မီဒီယာက
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာေစတယ္” ဟု ေျပာပါသည္။ ရလဒ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားအပိုင္းတြင္ ထပ္မံ၍ အေသးစိတ္ရွင္းျပထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ပ႗ိပကၡမ်ားႏွင့္
ဆက္ႏြယ္သည့္

အသိအျမင္၊

စိတ္ေနသေဘာထား၊

အျပဳအမူမ်ား၊

အဆိုျပဳထားေသာ

မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

ပစ္မွတ္ထားေဆာင္ရြက္ရမည့္ ရည္ရြယ္ေသာ ရလဒ္မ်ားကို ဇယား (၁) တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳံးတင္ျပထားပါသည္။

လူမ်ိဳးစုေရး၊ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရး ပ႗ိပကၡ (Ethno-Political Conflict)
အမ်ိဳးသားအသြင္လကၡဏာကြဲျပားမႈမ်ားက
ကိုလိုနီေခတ္မတိုင္ခင္ကတည္းက

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

သီးျခားစီ

လူမ်ိဳးစုေရး၊

ႏိုင္ငံေရး

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကေသာ

ပ႗ိပကၡကို

ထင္ရွားေစပါသည္။

သမိုင္းအစဥ္အလာ၊

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္

မတူညီေသာ

ဘာသာစကားမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ အဓိကလူမ်ိဳးစု (၈) စုႏွင့္ ယင္းလူမ်ိဳးစုမ်ားမွ ခြဲထြက္လာေသာ လူမ်ိဳးစုငယ္ေပါင္း (၁၃၅) စုရွိသည္ဟု
တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။

၁၉၄၇

ခုႏွစ္တြင္

ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ

ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအမ်ားအျပား

(အားလုံးမဟုတ္) အား တန္းတူညီမွ်မႈ၊ အခြင့္အေရးအကာအကြယ္ေပးမႈ၊ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ စီးပြားေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ
ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္မ်ားကို
ယင္းအာမခံခ်က္မ်ားအား

အာမခံထားပါသည္။
(ဗဟိုအစိုးရမွ)

ကြၽႏု္တို႕

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ

ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္

တိုင္းရင္သားလူမ်ိဳးမ်ား၏

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈမ်ား

အျမင္တြင္

ေပၚေပါက္လာျပီး

ေခတ္သစ္ကမၻာ႕သမိုင္းတြင္ သက္တမ္းအရွည္ဆုံးေသာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္လာခဲ့ရသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ တိုင္းျပည္ျပိဳကြဲသြားမည္ကို
စိုးရိမ္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ားကလည္း အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ဗမာလူမ်ားစု၏ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာဗုဒၶဘာသာကို
အျခား လူနည္းစုမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း (လူနည္းစုမ်ား၏ အမ်ိဳးသားအသြင္လကၡဏာကို ေမွးမွိန္ေစျခင္း)
ျဖင့္အမ်ိဳးသားစည္းလုံးမႈကို ခိုင္မာေစရန္ ၾကိဳးစားၾကပါသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ျမန္မာအစိုးရ၏ မူဝါဒသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚ
ဗမာလူမ်ားစုက အၾကီးအကဲအျဖစ္ အုပ္စိုးလိုျခင္းကို ဦးတည္သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တို႕၏ လက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအေနႏွင့္ သမိုင္းအစဥ္အလာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ ဘာသာစကားမ်ား စသည့္ လူမ်ိဳးစုအလိုက္
ကိုယ္ပိုင္အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳေပါင္းစည္းသည့္
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ဆိုသည့္ အမ်ိဳးသားအသြင္လကၡဏာကို ျငင္းပယ္ၾကျပီး ျမန္မာအစိုးရ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသည္ အတိတ္ကာလကကဲ့သို႕
ဗမာလူမ်ိဳးၾကီးဝါဒႏွင့္ ဗမာအရွင္သခင္စနစ္ကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ျခင္းဟု ယံုၾကည္ေနၾကပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕တစ္ခုမွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၏ “ဗမာေတြဟာ တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚ နားလည္ဖို႕ မၾကိဳးစားၾကဘူး။ တိုင္းရင္းသားေတြရွိတယ္ဆိုတာ
သူတို႕သိတယ္။ တိုင္းျပည္ျပိဳကြဲမွာကိုလည္း သူတို႕မလိုလားဘူး။ ဒါေပမဲ့ အေျဖရွာဖို႕ကိုလည္း မလိုလားဘူး” ဆိုသည့္ မွတ္ခ်က္က
အဆိုပါအယူအဆကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးအရ ပါဝင္ခြင့္မရွိျခင္းသည္ လူမ်ိဳးစုေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ပ႗ိပကၡ၏ ဒုတိယျပသနာၾကီးျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက
ျမင္ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

ကိုင္အင္အားစုမ်ားအပါအဝင္ျဖစ္သည့္

ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျပီး

လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္

တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အမ်ားအျပားသည္

ေနရာအခ်ိဳ႕ရေနေသာ္လည္း
ယခုအခ်ိန္အထိ

လက္နက္

ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္

သက္ဆိုင္ရာလူမ်ိဳးစုမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳခြင့္ မရရွိၾကေသးပါ။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအားလုံးက ၎တို႕၏ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခံစားခဲ့ရေသာ
ေဝဒနာမ်ားကို
ရန္

ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္

ဆႏၵရွိေနၾကပါသည္။

ပ႗ိပကၡမ်ား၏

၁၉၉၀

အေၾကာင္းရင္းျမစ္မ်ားကို

ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းက

ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္

ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ

အစိုးရႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူမႈမ်ားသည္

တိုင္းျပည္၏

ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႕ေစခဲ့ေသာ္လည္း ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ
အထက္တြင္တင္ျပခဲ့သလို
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္

လူမ်ိဳးစုအလိုက္

မရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၁

ခုႏွစ္မွစ၍

ကိုယ္ပိုင္အသြင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္
သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ

ပတ္သက္သည့္

စတင္ခဲ့ေသာ

ျငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္လည္း အလားတူအနၱရာယ္ရွိေနပါသည္။ ပ႗ိပကၡမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းျမစ္မ်ားကို ေျဖရွင္းသည့္
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မပါဝင္ပါက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ ပ႗ိပကၡကို ေခတၱခဏသာ ရပ္တန္႕ေစမည္ျဖစ္ျပီး အျပီးတိုင္အဆုံးသတ္
ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္႕အာမခံခ်က္ပါဝင္ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု
မ်ားအားလုံးက ၎တို႕၏
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခံစားခဲ့ရေသာ
ေဝဒနာမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္
ပ႗ိပကၡမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းျမစ္မ်ားကို
ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္
ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္
ဆႏၵရွိေနၾကပါသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို မၾကာခင္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟူသည့္ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္
ေနာက္ပိုင္းတြင္ၾကားသိရသည္မွာ အားတက္စရာျဖစ္ပါသည္။
သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို

ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေရးသည္

ပ႗ိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရျခင္း၏

တတိယအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ျပီး

ပို၍ပို၍

သိသာထင္ရွားလာပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူတစ္ဦးက ဤျပႆနာသည္ “တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အမ်ိဳးသားေရးသြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္
တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေသာ

သဘာဝသယံဇာတမ်ားအား

ပိုင္ဆိုင္မႈကို

ေျပာင္းလဲလိုျခင္းျဖစ္သည္”ဟု

ရွင္းျပပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ေနထိုင္ရာေဒသမ်ားသည္ သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား ေပါႂကြယ္ဝေသာ္လည္း ၎ေဒသမ်ားသည္
ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းတို႕တြင္ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လ်င္ သိသိသာသာ နိမ့္က်ေနပါသည္။ ဤသည္ပင္လ်င္
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏
ဆိုၾကပါသည္။

စိတ္ခံစားမႈကို

အခ်ိဳ႕ေသာ

ထိခိုက္နာက်င္ေစေသာ

အေၾကာင္းတရားတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြက္

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက

သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားသည္

၎တို႕၏

စစ္အစိုးရကို ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္မႈကို ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးကို ဖန္တီးေပးပါသည္။
အခ်ိဳ႕အုပ္စုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လႈပ္ရွားေနေသာ အုပ္စုအခ်ိဳ႕သည္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား နည္းပါးျပီး တရားဝင္၊
တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိေနေသာ လက္နက္ကိုင္လူဆိုးဂိုဏ္းမ်ားအျဖစ္သာ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၉၀
ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းမွာကဲ့သို႕ပင္
ပ႗ိပကၡမ်ားကို

လက္ရွိ

ပို၍ျဖစ္ေစျပန္ပါသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးၾကိဳးပမ္းမႈျဖစ္စဥ္တြင္လည္း
အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းက

တပ္မေတာ္ႏွင့္

သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားသည္

စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္

ေျမယာႏွင့္

သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အဓမၼ
ေျမယာသိမ္းပိုက္မႈမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်မႈမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ
အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ေရႊဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းႏွင့္ ျမစ္ဆံုဆည္တည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္
ထိခိုက္ခံရေသာ

လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏

အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို

ခြဲေဝျခင္းႏွင့္

စုေဝးဆႏၵျပရာ

ဆံုမွတ္မ်ားျဖစ္လာပါသည္။

ေျမယာက႑အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းသည္

သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားမွ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို

အကာအကြယ္ေပးရန္လိုအပ္သည့္ အေရးၾကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
ျပည္သူတို႕အၾကားလက္ေတြခံစားရမႈမ်ားအျပင္

အစိုးရ၏

သတင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ပါ

လူမ်ိဳးစုေရး-ႏိုင္ငံေရး

ပ႗ိပကၡမ်ား

ျဖစ္ေစသည့္ အသိအျမင္၊ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ား ရွိေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ဆိုပါသည္။ တိုင္းျပည္၏
ပညာေရးစနစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရသတင္း႒ာနမ်ားမွတဆင့္ ဗမာလူမ်ားစု၏ ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို
ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ ယခင္က အစိုးရ၏ တရားဝင္မူဝါဒျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း စစ္အစိုးရက ျပည္ေထာင္စုမွ တိုင္း
ရင္းသားမ်ားခြဲထြက္ျခင္းကို ေၾကာက္ရြံ႕၍ ယင္းသို႕မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ရမည္ဆိုသည့္ အေတြးအေခၚမ်ားတည္ေဆာက္ဖန္တီးထား
သည္ဟု ေမးျမန္းခဲ့သူအခ်ိဳ႕က ေျပာပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းဝန္ထမ္းတစ္ဦးက “(စစ္အစိုးရက) ဗမာလူမ်ိဳးေတြကို
ျပည္ေထာင္စုစနစ္

(ဖက္ဒရယ္မူ)

ဆိုတာ

ျပည္ေထာင္စုျပိဳကြဲေရးျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္

ျပည္ေထာင္စုမျပိဳကြဲေအာင္

ကခ်င္ေတြကို

ေခ်မႈန္းရမယ္ဆိုျပီး ယံုၾကည္ေအာင္ ဝါဒျဖန္႕ခ်ီထားတယ္” ဟု ေျပာပါသည္။ ေမးျမန္းခဲ့သူအေတာ္မ်ားမ်ားက ဗမာလူမ်ားစုမ်ားထဲမွာ
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားရဲ့

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို

နားမလည္မႈက

အလြန္က်ယ္ျပန္႕သည္ဟု

ဆိုၾကပါသည္။

တိုင္းရင္းသား

တစ္ေယာက္ကဆိုလ်င္ “မီဒီယာက က်ေနာ္႕အမည္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အသံထြက္၊ စာလုံးေပါင္းႏိုင္တဲ့ေန႕မွာ က်ေနာ္တို႕ တိုင္းရင္းသားေတြ
တန္းတူညီမွ်မႈရမယ္” ဟု အရႊန္းေဖာက္ေျပာၾကားပါသည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚတြင္ ဆန္႕က်င္ဖက္အျမင္ၾကီးမားၾကျပီး
ဗမာလူမ်ိဳးစုတစ္စုလုံးႏွင့္

တိုင္းျပည္ကို

အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမ်ား၊

၎တို႕၏ေဒသကို

ဝင္ေရာက္သိမ္းပိုက္ေသာ

တပ္မေတာ္သားမ်ား

(ဗမာစစ္သားလည္းျဖစ္ႏိုင္၊ ဗမာမဟုတ္ေသာ စစ္သားလည္းျဖစ္ႏိုင္) အၾကား ခြဲျခားနားလည္ႏိုင္စြမ္းမရွိၾကပါ။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ
တစ္ဦးကဆိုလ်င္ သူေတြ႕ဆံုခဲ့ဘူးသည့္ ဗမာဆိုသည္မွာ လက္နက္ကိုင္ထားသူျဖစ္သည္ဟု ေျပာပါသည္။ အတိုခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဗမာႏွင့္
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား သိမ္းၾကံဳး၍အျပန္အလွန္ မေကာင္းျမင္မႈ၊ ဆန္႕က်င္ေနမႈမ်ားသည္ အျမဲတမ္းဆိုသလိုပင္ မီဒီယာေၾကာင့္
ပို၍ဆိုးဝါးေစတတ္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား – ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို မီဒီယာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီျဖစ္သည့္ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ မတည္ျမဲခဲ့ေသာ ကတိကဝတ္မ်ားေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏
အစိုးရအေပၚႏွင့္၊ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ ဗမာလူမ်ားစုတစ္စုလုံးအေပၚ မယံုၾကည္မႈက ျမင့္မားလွပါသည္။ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊
အဓမၼေနရာဖယ္ရွားမႈမ်ား၊ ရွည္လ်ားၾကာျမင့္လွေသာ စစ္ပြဲမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္သည့္ ေၾကာက္လန္႕တုန္လႈပ္မႈမ်ားက တိုင္းရင္းသားလူ
မ်ိဳးစုအသိုင္းအဝိုင္းအခ်ိဳ႕ခံစားေနရေသာ မတရားမမွ်တမႈမ်ားကို ပို၍နက္႐ိႈင္းေစပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ၾကားမွ
အားနည္းေစပါသည္။

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ

ဤအေတာအတြင္း

အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္

စစ္ပြဲမ်ားက

တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလအတြင္း

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ

နယ္စပ္ေဒသ

တပ္မေတာ္က

ျပည္နယ္မ်ားမွ

၎တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို

ယံုၾကည္မႈ

ရုပ္သိမ္းျခင္းမရွိသည့္အျပင္
ပို၍အင္အားတိုးခ်ဲ႕ေနပါသည္။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအမ်ားစုက “အစိုးရက ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေနသည္ဟုေျပာျပီး တစ္မ်ိဳးလုပ္၍ တပ္မေတာ္က
ေနာက္တစ္မ်ိဳးလုပ္ေနသည္” ဟု ထင္ျမင္ၾကပါသည္။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း ၆ ခု ၾကာျမင့္ခဲ့ျပီျဖစ္သည့္
ဤပ႗ိပကၡၾကီးအတြက္

ထိေရာက္သည့္

ေျဖရွင္းရန္

နည္းလမ္းကို

မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသးပါ။

ထို႕ေၾကာင့္လည္း

ႏွစ္ဘက္စလုံးတြင္

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္လိုသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ား အေလးအနက္ရွိေနၾကေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕က လက္နက္ကိုင္နည္းလမ္းကို
သူတို႕၏

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား

ျဖည့္ဆည္းရန္

အတြက္နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္

ယူဆထားဆဲျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရဘက္မွ

ကြၽႏု္ပ္တို႕

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူတစ္ဦးက “က်ေနာ္တို႕မွာ လက္နက္နဲ႕ ေျဖရွင္းတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈရွိေနတယ္။ က်ေနာ္တို႕ရဲ့ နာက်င္မႈေတြ၊ ခံစားမႈေတြကို
အၾကမ္းဖက္မႈအျဖစ္ အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲလိုက္လို႕ ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႕ ေျဖရွင္းတာက ပိုျပီးခက္ခဲတယ္” ဟု ေျပာပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘက္ႏွစ္ဘက္စလုံးမွာရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးက စစ္စစ္မွန္မွန္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ လူမ်ိဳးစုေရး၊ ႏိုင္ငံေရး
ပ႗ိပကၡမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ အတိတ္ကာလမွ မတရားမႈမ်ားကို တာဝန္ခံေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္
ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းျခင္းအေပၚ ယံုၾကည္မႈ၊ ေသခ်ာမႈရွိလာရန္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ တိင
ု ္းျပည္၏ လူမ်ိဳးစုေရး၊ ႏိင
ု င
္ ံေရးပ႗ိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္လအ
ို ပ္ေသာ ရွညလ
္ ်ားသည့လ
္ ပ
ု င
္ န္းစဥ္တစ္ခ၏
ု
ပထမဆုံးအဆင့္တစ္ဆင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္အတြက္ အမ်ားၾကီးထပ္မံေဆာင္ရြက္ရပါဦးမည္။ ျပည့္စံုတိက်ေသာ ႏိုင္ငံေရး
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေဆာက္အအံုကို အေျခခံမွစ၍ ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
စီးပြားေရးအာဏာမ်ားကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား ညီညီမွ်မွ်ျပန္လည္ခြဲေဝေပးႏိုင္သည့္ အဆင့္သို႕ ေရာက္ရွိရန္လိုအပ္ပါသည္။
အေျခခံအေဆာက္အအံုေျပာင္းလဲမႈမ်ားအျပင္

စိတ္ေနသေဘာထားမ်ား

နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္းေျပာင္းလဲရန္လည္း

လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

ျပီးျပည့္စံုသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းျဖစ္ရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ (သို႕မဟုတ္) မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ပါလိမ့္မည္။
ကြၽႏု္ပ္တို႕အဆိုျပဳထားသည့္ မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား (Proposed Media Initiatives) သည္ “တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏

ဘာသာစကား၊

သမိုင္းအစဥ္အလာ၊

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊

ဖိႏွိပ္သိမ္းသြင္းျခင္းျဖင့္

ညီညြတ္ျခင္းမဟုတ္ပဲ

အမ်ိဳးသားကိုယ္ပိုင္

အသြင္လကၡဏာမ်ားကို အေျခခံ၍ မတူကြဲျပားမႈမ်ားျဖင့္ ညီညြတ္ျခင္း၊ အားလုံးေသာ ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊”

စသည္မ်ားကို

ျမႇင့္တင္အားေပးျခင္းျဖင့္

ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားၾကား

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတို႕ကို အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ သိနားလည္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။ ငယ္ရြယ္ေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးက “က်ေနာ္တို႕ ကိုယ္႕ယဥ္ေက်းမႈကို ကိုယ္တိုင္ ျမႇင့္တင္ႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့
မူလအိမ္ၾကီးထဲကေန ထြက္သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ေျပာပါသည္။ လူမ်ိဳးစုေရး၊ ႏိုင္ငံေရးပ႗ိပကၡမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ အသိအျမင္၊
စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ အျပဳအမူ မ်ားႏွင့္ မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားက ပစ္မွတ္ထားသည့္ ရည္ရြယ္သည့္ရလဒ္မ်ားကို ဇယား (၂) တြင္
အက်ဥ္းရုံး၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းရည္ရြယ္ေသာ ရလဒ္မ်ားကို မီဒီယာ ေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားအပိုင္းတြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးထားပါသည္။

လူ႕အသိင
ု း္ အဝိင
ု း္ မ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မမ
ႈ ်ား (Intercommunal Violence)
သတင္းအခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈမ်ား

ပြင့္လင္းလာျခင္းသည္

ပ႗ိပကၡမ်ားအေပၚ

အေရးၾကီးေသာ

သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေနပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၂ ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားႏွင့္ အစၥလမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရာတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လြတ္လပ္စြာစီးဆင္း ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းက အဓိက ေမာင္းႏွင္အားတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
ယင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ မြတ္စလင္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္နာက်င္ခဲ့ရပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ႏွင့္
အစၥလမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူ
ယခင္ကလည္း

လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား

ျဖစ္ခဲ့ဘူးေသာ္လည္း

ယခုအၾကိမ္

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတင္းမာမႈမ်ားရွိျခင္းမွာ

အသစ္ျဖစ္ပြားျခင္းမ်ားသည္

အသစ္အဆန္းမဟုတ္ပဲ

ပိုျပီးျပင္းထန္ခါးသီးလွပါသည္။

လက္ရွိ

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ မတိုင္ခင္က လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်င္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ မီဒီယာမ်ားကသာ
အကန္႕အသတ္ႏွင့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကျပီး

ယင္းသတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ားမွာ

လက္ရွိ

အင္တာနက္ေပၚမွ

သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ အလြန္ကြဲျပားလွပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မုဒိန္းက်င့္ျပီး သတ္ျဖတ္ခံရသည္ဆိုသည့္
ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ဓာတ္ပံုကို ေဒသဆိုင္ရာ သတင္း႒ာနမ်ားက ျဖန္႕ခ်ီျပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ႏွင့္
အစၥလမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူ

လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား

ၾကီးမားၾကမ္းတမ္းသည့္

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္

ဥကံၠ၊

မိတီၳလာ၊ လား႐ိႈး၊ သထံုႏွင့္ ေနရာအႏွံ႕အျပားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။3 ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ား အသက္ဆုံးရွုံးခဲ့ရျပီး လူေပါင္း
တစ္သိန္းငါးေသာင္းေက်ာ္ အိုးအိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။4
ႏိုင္ငံတကာသတင္း႒ာနမ်ားက အဆိုပါအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရန္လိုသည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္လူမ်ားစုႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံေနရေသာ
မြတ္စလင္လူနည္းစုတို႕ၾကား
ဘာသာေရးေၾကာင့္
လူမႈေရး၊

တည္ရွိေနေသာ

ပ႗ိပကၡျဖစ္ရသည္ဟု

စီးပြားေရးႏွင့္

ဘာသာေရးဆိုင္ရာတင္းမာမႈမ်ား၏

ခပ္လြယ္လြယ္ေဖၚျပျခင္းမွာ

ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို

ကြဲျပားျခားနားျပီး

ခ်န္လွပ္ထားသကဲ့သို႕

ရလဒ္ဟု

အျမဲတမ္းေဖာ္ျပေလ့ရွိပါသည္။

အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေနေသာ

ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားအားလုံးတြင္

သိသင့္သိထိုက္သည့္ အသိအျမင္၊ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ား ပါဝင္ၾကပါသည္။
ကြၽႏု္ပ္တို႕ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ ကြၽမ္းက်င္သူအမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ပ႗ိပကၡ၏ အေရးၾကီးေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ
ဗုဒၶဘာသာ၏

သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္

ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ျခင္းက

USIP.ORG

သာသနာကို

ျမန္မာႏိုင္ငံသာမက

မြတ္စလင္မ်ား၏

လူဦးေရ၊ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္

အာရွတိုက္တစ္ခုလုံးကိုပင္



ကိုးကြယ္မႈအေလ့အက်င့္မ်ား

ၾကီးမားစြာျခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟူေသာ

အယူအဆ

11

ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာစဥ္ 92

ဇယား (၂)၊ လူမ်ိဳးစုေရး၊ ႏိုင္ငံေရးပ႗ိပကၡ၊ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္သည့္ ရလဒ္မ်ား

အသိအျမင္

(Knowledge)

လက္ရွိျပႆနာမ်ား

ရည္ရြယ္သည့္ ရလဒ္မ်ား

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္းအစဥ္အလာႏွင့္ နာက်ည္းခ်က္မ်ားကို နားမလည္ျခင္း

 ျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္းအစဥ္အလာႏွင့္ နာက်ည္းခ်က္မ်ားကို
အ
မွန္မွန္ကန္ကန္နားလည္ျခင္း

တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအၾကား သမိုင္းအျဖစ္အပ်က္မ်ား (အထူးသျဖင့္

မတူညီေသာ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ သီးျခားစီျဖစ္ေသာ သမိုင္းအစဥ္အလာကို

ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားေစသည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ား) ကို ကြဲျပားစြာရႈျမင္ေနၾကျခင္း

ေကာင္းမြန္စြာ တန္ဖိုးထားတတ္ျခင္း

စိတ္ေနသေ ဘာထား

(Attitude)

တိုင္းရင္းသားမ်ားက ခံစားခဲ့ရေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ မတည္ျမဲခဲ့ေသာ

တိုင္းရင္းသားမ်ားက ဗမာလူမ်ားစုႏွင့္ အစိုးရအေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈရွိျပီး မတရားမႈမ်ားကို

ကတိကဝတ္မ်ားကို စုေပါင္းအမွတ္ရေနျခင္း

ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းရွိသည္ဟု သိနားလည္ျခင္း

ဗမာလူမ်ိဳးၾကီးဝါဒ

ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားက အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္ကို ေလးစားျခင္း

ဗမာလူမ်ားစုႏွင့္ တပ္မေတာ္က ဖိႏွိပ္သိမ္းသြင္းျခင္းျဖင့္ ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္မႈကို

အျခားအုပ္စုမ်ားက ၎တို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းတြင္

ယံုၾကည္ျခင္း

တန္းတူညီမွ်တာဝန္ရွိသူမ်ားဟု သိျမင္ျခင္း

ပ႗ိပကၡျဖစ္ေနေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား။ (ႏိုင္ငံေတာ္ညီညြတ္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက မတူကြဲျပားမႈမ်ားျဖင့္ ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ျခင္းကို လက္ခံျခင္း

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္)

ညီညြတ္စည္းလုံးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္သည္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ အာဏာႏွင့္
သယံဇာတမ်ားခြဲေဝျခင္းတို႕အေပၚ အေျခခံျခင္း

ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားက တိုင္းရင္းသားမ်ားအား သိမ္းၾကံဳးမေကာင္းျမင္ျခင္း

တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ အေကာင္းျမင္ျခင္း

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားက ဗမာမွန္သမွ် မေကာင္းဟု ျမင္ေနျခင္း
တိုင္းရင္းသားမ်ားက သူတို႕သည္ (ဗမာလူမ်ိဳးၾကီးဝါဒ၏) သားေကာင္မ်ားျဖစ္သည္ဟု

တိုင္းရင္းသားမ်ားက ဗမာလူမ်ားစုႏွင့္ အစိုးရအေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈရွိျပီး မတရားမႈမ်ားကို

ခံစားေနၾကျခင္း

ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းရွိသည္ဟု သိနားလည္ျခင္း

အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့မႈ

အျပဳအမူ (Behavior)

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ယဥ္ပါးေနျခင္း

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ယံုၾကည္ျခင္း

အစိုးရမွ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို လုံးဝသည္းမခံျခင္း

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ျခင္း

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရရွိေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာပါဝင္ေဆာင္ရြက္
ျခင္း

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာအေပၚ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈသည္ သမိုင္းအစဥ္အလာအရ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ၏ ပင္မေဒါက္တိုင္ၾကီး
ျဖစ္ခဲ့၊ ျဖစ္ဆဲျဖစ္ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအားလုံးက ယေန႕ေခတ္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္
တစ္ခါတစ္ရံ အစၥလမ္ဘာသာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာသည္ အမြန္အျမတ္ျပဳမႈျခင္း ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆျပီး အစၥလမ္ဘာသာ၏
ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသို႕ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ဗုဒၶဘာသာလႊမ္းမိုးေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အစဥ္အလာႏွင့္
တန္ဖိုးမ်ားကို

ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆုံးေစလိမ့္မည္ဟု

ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကသည္ဟု

ဆိုၾကပါသည္။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူတစ္ေယာက္က

“ဗုဒၶဘာသာကို ျပင္ပက ပေယာဂေတြ လႊမ္းမိုးမခံရေအာင္ ကာကြယ္ဖို႕လိုပါတယ္။ အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ဗုဒၶဘာသာ ပ်က္သုဥ္းေနျပီး
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဲဒီလို မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး” ဟု ေျပာပါသည္။
ဤသို႕

ထင္ျမင္စိုးရိမ္မႈႏွင့္

ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။

ဆက္ႏြယ္ေနေသာ

မြတ္စလင္တစ္ဦးကို

အေၾကာင္းတစ္ခ်က္မွာ

လက္ထပ္သည့္

ဗုဒၶဘာသာဝင္

(မူဆလင္)

လူဦးေရတိုးပြားမႈျဖင့္

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္

သူမ၏

လႊမ္းမိုးလာျခင္း
အလိုဆႏၵမပါပဲႏွင့္

အစၥလမ္ဘာသာသို႕ ကူးေျပာင္းရသည္ဟု အမ်ားက ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ အစၥလမ္ဘာသာကိုယ္တိုင္၏ ဘာသာျခားႏွင့္ လက္ထပ္မႈကို
ခြင့္မျပဳျခင္းႏွင့္

မြတ္စလင္မဟုတ္ေသာ

ခင္ပြန္းသည္၏ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို
စိတ္ပူပင္မႈမ်ားေၾကာင့္

ဇနီးမ်ားအား

ခံစားခြင့္မျပဳသည့္

၂၀၁၃

ခုႏွစ္

ခင္ပြန္းသည္ကြယ္လြန္သည့္အခါ

အေလ့အက်င့္မ်ားက

အလယ္ပိုင္းတြင္

ဤယံုၾကည္မႈကို

ဗုဒၶဘာသာဝင္

(သို႕မဟုတ္)

ကြာရွင္းသည့္အခါတြင္

ပို၍ခိုင္မာေစပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား

ဤသို႕ေသာ

မြတ္စလင္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္

ထိမ္းျမားလက္ထပ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္တားဆီးသည့္ဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ စိုးရိမ္မႈမ်ားသည္
“မြတ္စလင္မ်ားသည္

(အနည္းဆုံး

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္)

သား၊သမီးအေျမာက္အျမားယူၾကသည္”ဆိုေသာ

အသိအျမင္မ်ား

(အမွန္လည္းျဖစ္ႏိုင္၊ မမွန္တာလည္းျဖစ္ႏိုင္) ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစၥလမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္
ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားထက္ အေရအတြက္ပိုမ်ားလာေတာ့မည္ဟု စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလတြင္ထုတ္ျပန္ေသာ ရခိုင္
ျပည္နယ္ပ႗ိပကၡမ်ားေျဖရွင္းေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ “ကေလးေမြးဖြားမႈထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးျခင္း” ဟူသည့္အၾကံျပဳခ်က္
(တနည္းအားျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ မြတ္စလင္လူဦးေရကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္) ပါဝင္ျခင္းက အဆိုပါစိုးရိမ္မႈကို သက္ေသျပေနပါသည္။
ယဥ္ေက်းမႈအရေရာ၊ ဘာသာေရးအရပါ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက မြတ္စလင္မ်ားသည္ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ယခင္ကလို
ပူးေပါင္းပါဝင္ခ်င္စိတ္မရွိဟု
ဗလီအေဆာက္အအံုမ်ား၊

ယူဆၾကပါသည္။
ေခါင္းျမီးျခံဳ၍

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက

မ်က္ႏွာကို

ကာရံထားသည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္
အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊

၎တို႕၏

ရွပ္အက်ႌခါးရွည္၊

ႏိုင္ငံအတြင္း

မုတ္ဆိတ္ေမႊးရွည္၊

ဝတ္ျပဳေခါင္းေပါင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ စသည့္ အစၥလမ္ဘာသာ၏ သေကၤတမ်ားကို ပို၍ပို၍ေတြ႕ျမင္ေနရသည္ဟု ခံစားေနရပါသည္။
အစၥလမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူအသိုင္းအဝိုင္းက ၎တို႕၏ ဗလီမ်ား၊ ဘာသာေရးသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို အျပင္လူဝင္ေရာက္ခြင့္မျပဳျခင္း
သည္ မြတ္စလင္မ်ား၏ စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားအေပၚ ပို၍သံသယျဖစ္ေစျပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ အစၥလမ္ဘာသာထိုး
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ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား – ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို မီဒီယာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ေဖာက္ျခင္းေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ကို ပိုျပီးခိုင္မာေစပါသည္။ “ရန္ကုန္မွာရွိတဲ့ မြတ္စလင္အသိုင္းအဝိုင္းက ဘယ္သူနဲ႕မွ မေရာပဲ သီးျခားစီေနတာ
ႏွစ္ေပါင္းၾကာလွျပီ။ က်ေနာ္တို႕က သူတို႕ေတြကို ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥေတြမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေစခ်င္တယ္”
ဟု လူငယ္တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ တဦးက ေျပာပါသည္။
စီးပြားေရးျပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားတြင္လည္း
ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းက
မြတ္စလင္မ်ားႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အစၥလမ္ဘာသာလႊမ္းမိုးျခင္းေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ကို

ကုန္သည္ပြဲစား

မြတ္စလင္မဟုတ္သူမ်ားက

စီးပြားေရးေလာကတြင္

လႊမ္းမိုးထားၾကပါသည္။

ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ေတာင္အာရွေဒသမွ

ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကေသာ

ယေန႕ေခတ္ကာလတြင္

အစၥလမ္ဘာသာဝင္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ သေကၤတအျဖစ္ (၇၈၆) ဆိုေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကပါသည္။ ယင္းကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ကိုရမ္က်မ္းႏွင့္
ကိုက္ညီေအာင္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ကုန္ပစၥည္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈတစ္စံုတစ္ရာရွိေသာ
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက ယင္း (၇၈၆) ဂဏန္းမ်ားတြင္ ဖုံးကြယ္ထားေသာ အဓိပၸာယ္မ်ားရွိသည္ဟု ယံုၾကည္လိုက္ၾကပါသည္။
ယင္းဂဏန္းမ်ားသည္ မြတ္စလင္မ်ားအား မြတ္စလင္အခ်င္းခ်င္း၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ဝယ္ယူအားေပးရန္ ညႊန္ၾကားသည့္
အမွတ္အသားမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ ဤယံုၾကည္မႈကို တုန္႕ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါး၊ တရားဂုဏ္ေတာ္
ေျခာက္ပါး၊ သံဃာ႕ဂုဏ္ေတာ္ ကိုးပါးတို႕ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ (၉၆၉) လႈပ္ရွားမႈ ေပၚေပါက္လာျပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအား မြတ္စလင္စီး
ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ျပီး ဗုဒၶဘာသာဝင္အခ်င္းခ်င္း၏ စီးပြားေရးကိုသာ အားေပးရန္ေတာင္းဆိုလာၾကပါသည္။ အၾကမ္း
ဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြင္းတြင္ မြတ္စလင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဝင္ေရာက္လုယက္မႈမ်ားက အစၥလမ္ဆန္႕က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္၏
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မေက်နပ္မႈကို ေဖာ္ျပေနပါသည္။
ျပည္တြင္းႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာ

အဆိုပါလူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား
ျပည္တြင္းသတင္းသမားမ်ား၊
သတင္းေရးသားရာတြင္၊

အစြန္းတစ္ဘက္ဘက္ကို
ပိုျပီးတင္းမာေစပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးေဝဖန္သူမ်ား၏

ေဝဖန္ရာတြင္

အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း
ေဖာ္ျပရာတြင္

သတင္း႒ာနမ်ား၏
ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို

ေျပာၾကားခ်က္အရ

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားထက္စာလ်င္

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ

သတင္းပို႕မႈမ်ားက
ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊

၎တို႕သည္

မြတ္စလင္မ်ားကို

သတင္း႒ာနမ်ားသည္

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာေဘာင္အတြင္းမွသာၾကည့္ျပီး

ေရာက္ေနသည့္
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ေသာ

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး
ပို၍အျပစ္တင္ေၾကာင္း

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္

မြတ္စလင္မ်ားကို

သိရပါသည္။

မြတ္စလင္မ်ား၏

သားေကာင္မ်ားအျဖစ္၊

ပ႗ိပကၡကို

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို

က်ဴးလြန္သူမ်ားအျဖစ္ ေရးသားေဖာ္ျပေလ့ရွိေနၾကပါသည္။ ၎တို႕၏ သတင္းပို႕ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ၾကားသိရသည့္အခါ
ပ႗ိပကၡမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ၏ အသြင္လကၡဏာေပ်ာက္ဆုံးမည္ကို စိတ္ပူၾကသူတို႕၏
မေက်နပ္မႈကို ထပ္မံအားျဖည့္လံႈ႕ေဆာ္ေပးလိုက္ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ ႏိုင္ငံေရးေဝဖန္သူတစ္ဦးက ျပည္ပသတင္း႒ာနမ်ား၏
သတင္းပို႕ခ်က္ေၾကာင့္

ျဖစ္ေပၚလာေသာ

စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊

မေက်နပ္မႈမ်ားက

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

စိတ္ဓာတ္မ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာကို ကာကြယ္ရန္ဆိုသည့္ အမ်ိဳးသားေရးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ၾကရန္ လံႈ႕ေဆာ္ေပးလိုက္သလို
ျဖစ္သည္ဟု ျငင္းခ်က္ထုတ္ပါသည္။ တိုင္း (Time) မဂၢဇင္းၾကီးက ျမန္မာအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဦးဝီရသူ၏အေၾကာင္းကို

“ဗုဒၶဘာသာဝင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏

(The

မ်က္ႏွာ”

Face

of

Buddhist

Terror)

အျဖစ္

ေရးသားေဖာ္ျပေသာအခါ

ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအဖို႕ ဗုဒၶဘာသာဝင္အားလုံးကို ေစာ္ကားသကဲ့သို႕ ခံစားရျပီး ေဒါသအျပင္းအထန္ထြက္ၾကျခင္းမွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ
ျပင္ပမီဒီယာသက္ေရာက္မႈကို
တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းက

သိသာထင္ရွားေစသည့္

ဥပမာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး

ဤစာအုပ္ကို

အၾကီးအက်ယ္ျငင္းခုံစရာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း

ျဖန္႕ခ်ီျခင္းမျပဳရန္

အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္

ေနာက္ထပ္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ရန္ ဤသို႕ဆုံးျဖတ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာမွ အစၥလမ္မစ္ သတင္းေဝဖန္သူမ်ားသည္လည္း အဓိကအေၾကာင္းရင္းအေပၚ အလားတူသက္ေရာက္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ေစပါသည္။
ေဝဖန္သူအခ်ိဳ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပ႗ိပကၡမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာအၾကမ္းဖက္မႈဆန္႕က်င္ေရးစစ္ပြဲ (Global War on Terror) ဆိုသည့္

ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ မြတ္စလင္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ရန္ၾကိဳးပမ္းသည့္ လႈပ္ရွားမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးတည္ ေဝဖန္ၾကပါသည္။
ဤေဝဖန္မႈမ်ားက ႏိုင္ငံတကာမွ အားေကာင္း၍ အရွိန္အဝါၾကီးမားျပီး အစၥလမ္ဘာသာအေပၚတြင္ တိမ္းညြတ္ေသာ မူဝါဒအၾကံေပးအဖြဲ႕မ်ား

(Advocacy Networks)၊ အစၥလမ္မစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား(Islamic Institutions)၊ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕

လာေရာက္ေလ့လာျပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

အၾကပ္အတည္းေတြ႕ေနေသာ

မြတ္စလင္မ်ားအား

ကူညီရန္

ရုံးခန္းမ်ား၊

အစီအစဥ္မ်ား

စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးအေထာက္အပံ့မ်ား ကမ္းလွမ္းျခင္းတို႕ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အလားတူပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊
ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာမူဆလင္မ်ား အတိဒုကၡေရာက္ေနၾကသည္၊ ညွင္းပန္းသတ္ျဖတ္ခံေနၾကရသည္ဆိုသည့္ အျမင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ
မြတ္စလင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၎တို႕၏ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ပံုေအာကူညီျခင္းသည္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ား၏ နာက်ည္းမႈ၊အျမင္ႏွင့္
ေဒါသကို

တြန္းအားေပးရာေရာက္ပါသည္။

အစၥလမ္ဘာသာနယ္ခ်ဲ႕မႈႏွင့္
အေျခအျမစ္မရွိခဲ့ေသာ
ျဖစ္လာပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ

တုန္႕ျပန္မႈမ်ားသည္

အစၥလမ္ဘာသာေရးစစ္ပြဲမ်ားအေပၚ

အေၾကာက္တရားမ်ားသည္

ယင္းအေၾကာက္တရားမ်ားက

မွ်တသည္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း

ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ပို၍

ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်
ဗုဒၶဘာသာဝင္

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏

ၾကီးမားေစပါသည္။

အမွန္အျဖစ္လက္ခံယံုၾကည္သည့္

အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားအတြက္

ဤသို႕ျဖင့္

မူလက

အေၾကာက္တရားမ်ား

အစၥလမ္ဘာသာနယ္ခ်ဲ႕မႈကို

ခုခံကာကြယ္သည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေစျပီး ပ႗ိပကၡမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစသည့္ အနၱရာယ္ ပို၍ၾကီးမားလာပါသည္။
လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္

ဆက္ႏြယ္သည့္

အသိအျမင္၊

စိတ္ေနသေဘာထားႏွင့္

အျပဳအမူ

မ်ားႏွင့္

မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားက ပစ္မွတ္ထားသည့္ ရည္ရြယ္သည့္ရလဒ္မ်ားကို ဇယား (၃) တြင္ အက်ဥ္းရုံး၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားသည္ ေဒသအတြင္းမွ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်န္ခဲ့သည့္
ရာစုႏွစ္အတြင္း မူလ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဟိနၵဴဘာသာအမ်ားစုႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္မွ မြတ္စလင္အမ်ားစုႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္သို႕ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ေၾကာင္း
ေကာင္းစြာသိျမင္ၾကပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး (War on Terror) (သို႕မဟုတ္) ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေတြ႕ဆံုတိုက္ခိုက္ျခင္း

(Clash of Civilization) စသည့္ စကားလုံးမ်ားက ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ေနျပီး အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္

ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေသာ

တန္ဖိုးမ်ား

အျခားလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္

ပ်ံ႕ႏွံ႕ဝင္ေရာက္ျခင္းကို

မဆက္ဆံပဲ

မြတ္စလင္မ်ားအဖို႕

သက္ဆိုင္ရာကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈကို

စိုးရြံ႕စိတ္မ်ား

သီးျခားေနထိုင္မႈကလည္း
သက္ဆိုင္ရာ

ကာကြယ္ျခင္းသည္

ျမင့္မားလာေစပါသည္။

အဆိုပါ

ဘာသာတရားမ်ား၏
ဘာသာေရးအရ

သံသယမ်ားကို

က်မ္းဂန္မ်ားမွ
အေရးၾကီးေသာ

မြတ္စလင္အသိုင္းအဝိုင္း၏

ဖိတ္ေခၚေနသလိုျဖစ္ပါသည္။

သင္ၾကားခ်က္မ်ားအရ

၎တို႕၏

တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။

၎အျပင္

ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုသည္ ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္စည္းလုံးခိုင္မာျခင္း၊ စည္းလုံးညီညြတ္မႈျပိဳကြဲျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သတ္မွတ္ထားသည္မွာ
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ဇယား (၃)၊ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရည္ရြယ္သည့္ ရလဒ္မ်ား
လက္ရွိျပႆနာမ်ား

ရည္ရြယ္သည့္ ရလဒ္မ်ား

အသိအျမင္

စီးပြားေရး၊ လူဦးေရႏွင့္ ဘာသာေရးစသည့္ ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားေပါင္းစံု

အျခားဘာသာတရားမ်ားကို အျပန္အလွန္နားလည္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာတရားမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး

(Knowledge)

မိျခင္း (ပ႗ိပကၡကို ဘာသာေရးအသြင္ေဆာင္ေစျခင္း)

ဆိုင္ရာသင္ၾကားခ်က္မ်ားကို တန္ဖိုးထားျခင္း
ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို နားလည္မႈျမင့္မားျခင္း

အစၥလမ္ဘာသာ၏ တန္ဖိုး၊ အစဥ္အလာ၊ သမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ စသည္မ်ားကို

မွန္ကန္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို တန္ဖိုးထားျခင္း

မမွန္မကန္ျဖန္႕ခ်ီျခင္း
ျပည္သူလူထု၏ အေတြးအေခၚတြင္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ဝါဒတိုက္ ဖ်က္ေရးဆိုသည့္စ

အစၥလမ္ဘာသာေရးစစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲသူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနျပီဆိုသည္မွာ

ကားလုံးမ်ားထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ေနျခင္း

မမွန္ဟုေဖာ္ထုတ္ျခင္း

မိမိတို႕ သိရသမွ် သတင္းမ်ားအားလုံးသည္ မွန္ကန္သည္ဟု လြဲမွားစြာယံုၾကည္ျခင္း

အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွန္ကန္မႈမရွိႏိုင္ဟု သိနားလည္ျခင္း

စိတ္ေနသေဘာ ထား

အစၥလမ္ဘာသာဆန္႕က်င့္ေရး မမွန္မကန္ဝါဒျဖန္႕မႈမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္သည္းခံမႈမ်ား ျမင့္မားျခင္း

(Attitude)

ယံုၾကည္ေနျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားသြင္ျပင္လကၡဏာ၏ ၾကီးျမတ္မႈႏွင့္ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘာသာေပါင္းစံု အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု

ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း

က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ လက္ခံျခင္း

အစၥလမ္ဘာသာ ပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္းကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း

အျပဳအမူ (Behavior)

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ယဥ္ပါးေနျခင္း

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္သည္းခံမႈမ်ား ျမင့္မားျခင္း

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက မြတ္စလင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ျခင္း

သပိတ္ေမွာက္ျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္႕ျခင္း

အစၥလမ္ဘာသာ ဆန္႕က်င့္ေရးသတင္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ျဖန္႕ေဝျခင္း

အမုန္းတရားလံႈ႕ေဆာ္ေရးေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ထိန္းသိမ္း၍ သည္းခံျခင္းမရွိပဲ
ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္း

မြတ္စလင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳရာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ မြတ္စလင္မ်ားကို

လံုျခံုေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အင္အားတိုးျမႇင့္ခ်ထားျခင္း

တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ လုယက္ျခင္းႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ား၏ တန္ျပန္ဂလဲ့စားေျခတိုက္ခိုက္ျခင္း
ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ား၏ တရားေဟာပြဲမ်ားႏွင့္ မုသာဝါဒျဖန္႕ခ်ီျခင္းမ်ား

အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး
(War on Terror) (သို႕မဟုတ္)
ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ေတြ႕ဆံုတိုက္ခိုက္ျခင္း

(Clash of Civilization)
စသည့္ စကားလုံးမ်ားက
ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း
ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ေနျပီး
အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္
ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ေသာ တန္ဖိုးမ်ား
ပ်ံ႕ႏွံ႕ဝင္ေရာက္ျခင္းကို စိုးရြံ႕စိတ္မ်ား
ျမင့္မားလာေစပါသည္။

ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ေစာင့္ၾကပ္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေနပါျပီ။ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ ဆန္႕က်င့္ဘက္အျမင္မ်ားက ၾကီးမားလွျပီး အစၥလမ္ဘာသာ၏ တန္ဖိုးႏွင့္
အေလ့အက်င့္မ်ားကို နားမလည္ျခင္းကလည္း ျမင့္မားလွပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းအခ်ိဳ႕၏ လူအမ်ားကို ေဟာေျပာသည့္ တရားပြဲမ်ားတြင္
အျခားဘာသာမ်ားအေပၚတြင္ ထားရွိရမည့္ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားကို ပို႕ခ်ၾကပါသည္။ ယင္းသို႕ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ သို႕မဟုတ္
အစၥလမ္ဆန္႕က်င္ေရးဝါဒမ်ားကို ပို႕ခ်သည့္ တရားေဟာမႈမ်ားကို အသံသြင္းတိပ္ေခြျဖင့္လည္း တရားပြဲျပီးေနာက္ပိုင္း ျဖန္႕ခ်ီၾကပါသည္။
ျပည္သူအမ်ားစုက ဤတရားမ်ားကို လူသိရွင္ၾကားေဝဖန္ျခင္း၊ တရားေဟာသည့္ သံဃာေတာ္ကို ေဝဖန္ျခင္းျပဳလုပ္လ်င္ ဗုဒၶဘာသာကို
မေလးစားရာေရာက္သည္ဟု ျမင္ေနၾကပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္
စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္
မည္သည့္

လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား

ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။

ၾကီးမားသည့္

အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အေျပာင္းအလဲ၊

အလုပ္ယနၱရား၊

က်ယ္ျပန္႕ေသာလူထု

တုန္႕ျပန္ရန္အတြက္

သိသာထင္ရွားသည့္

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္

(သို႕မဟုတ္)

ႏိုင္ငံေရးေထာက္ခံမႈမ်ားကမွ

မတူပဲ

ဤပ႗ိပကၡ၏

အေၾကာင္းရင္းျမစ္ကို မေျဖရွင္းႏိုင္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေဝဖန္သူမ်ားႏွင့္
ႏိုင္ငံတကာမွ
ေထာက္ခံမႈမ်ား

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအဖို႕
ဆုံးရွုံးရမည့္

ျပည္သူလူထု၏

အနၱရာယ္ရွိေနပါသည္။

အစြန္းေရာက္သေဘာတရားမ်ားကို

အျမင္ႏွင့္

ဆန္႕က်င္ဘက္ျပဳျခင္းသည္

လက္ရွိအေျခအေနသည္

မေက်ာ္လႊားႏိုင္သည့္

၎တို႕အတြက္

ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္

အလယ္အလတ္ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ

ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးျဖစ္ေနပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္

အျမင္မ်ားက

ဤအစီရင္ခံစာတြင္

ကြၽႏု္ပ္တို႕တင္ျပသည့္ မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အသိအျမင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ မီဒီယာမွ
လက္ရွိပ႗ိပကၡမ်ားကို ေသြးထိုးေျမႇာက္ပင့္ေပးသည့္အလားအလာမ်ားကို ကာလတို သို႕မဟုတ္ ကာလတစ္ခုအတြင္း တားဆီးႏိုင္ရန္
အေရးတၾကီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္း
အျပန္အလွန္နားလည္ႏိုင္ရန္၊
အေလ့အက်င့္မ်ားကို
တုန္႕ျပန္ရန္၊

သည္းခံျခင္းႏွင့္

အားေပးျမႇင့္တင္ရန္၊

အမုန္းတရားလံႈ႕ေဆာ္သည့္

အျခားဘာသာမ်ားအေပၚ

လြဲမွားေသာ

သတင္းပို႕ခ်က္မ်ား၊

သတင္းစကားမ်ားကို

အထင္မေသးသည့္

စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားႏွင့္

အစၥလမ္ဘာသာဆန္႕က်င္ေရး

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ၾကည့္၍

ပိတ္ပင္ႏိုင္ရန္၊

လံႈ႕ေဆာ္ခ်က္မ်ားကို
သတင္းမီဒီယာကို

မွန္မွန္ကန္ကန္နားလည္အသုံးခ်ေရး အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘာသာေပါင္းစံု၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု တန္းတူညီမွ်ေနထိုင္ၾကသည့္
ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဆိုသည့္

အျမင္ကို

အားေပးေထာက္ခံရန္

ရည္ရြယ္ပါသည္။

ဤပ႗ိပကၡကို

ေျဖရွင္းရာတြင္

ႏိုင္ငံတကာမွ

အလြန္အကြၽံပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္းမွ တာဝန္ခံေျဖရွင္းရမည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ထိေရာက္စြာစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို
ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မထင္မရွားသာ ရွိသင့္ပါသည္။ ကာလတိုတစ္ခုအတြင္း မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အလယ္အ
လတ္သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းသူမ်ားက ယံုၾကည္ခ်က္ခိုင္မာစြာျဖင့္ ေျပာရဲဆိုရဲရွိေစသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ရည္ရြယ္သည့္ ရလဒ္မ်ားကို မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားအပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား – ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို မီဒီယာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

မီဒီယာအခင္းအက်င္း (Media Landscape)
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အသိအျမင္၊ စိတ္ေနသေဘာထား၊ အျပဳအမူမ်ားကို ရည္ရြယ္ထားသည့္ ရလဒ္မ်ားသို႕ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္
မီဒီယာကို

မည္သို႕

ထိန္းခ်ဳပ္၍

အသုံးခ်မည္နည္း။

အဆိုျပဳထားသည့္

မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္

အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝျပီး

ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ “အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝရန္” ဆိုသည္မွာ အဆိုပါေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရးတၾကီး
ဦးစားေပးျပီး ေျပာင္းလဲရမည့္ တိက်ေသာအစီအစဥ္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေျဖရွင္းျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ “ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိရန္” ဆိုသည္မွာ ကြၽႏု္ပ္တို႕
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက မီဒီယာသည္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္အတြက္
ထိေရာက္ေသာ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။ မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းႏွင့္ ျပီးခဲ့သည့္
အပိုင္းတြင္ တင္ျပထားသည့္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ရလဒ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု သိနားလည္သည့္အတြက္ မီဒီယာလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္
အတိအက် ဆက္ႏြယ္ေသာ အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကိုသာ ဤစာတမ္းတြင္ ေလ့လာသုံးသပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
မီဒီယာျဖင့္

ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသည္

လက္ရွိမီဒီယာအခင္းအက်င္းကို

မည္မွ်အဓိပၸာယ္ရွိႏိုင္မည္ကို

နားလည္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္

ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ရန္အတြက္

ကြၽႏု္ပ္တို႕သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

မီဒီယာအခန္းက႑၏

အရည္အေသြးႏွင့္ အလားအလာမ်ားကို ပထမဆုံး ေဖာ္ျပပါသည္။ (အျပည့္အစံုေတာ့ မဟုတ္ႏိုင္ပါ)။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ၏
အေရြ႕အေပၚ

အေျခခံ၍

မီဒီယာအခင္းအက်င္းမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္

ကြၽႏု္ပ္တို႕

ဆက္လက္

အဆိုျပဳသည့္

ေျပာင္းလဲေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း

ယခုတင္ျပမည့္

မီဒီယာၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို

မည္သို႕မည္ပံု

ၾကည့္႐ႈေလ့လာသုံးသပ္သင့္သည္ကို ေထာက္ျပရန္ျဖစ္ပါသည္။
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား

အျပီးသတ္ျပီးေနာက္

ေဒသအလိုက္အတိုင္ပင္ခံမ်ားႏွင့္

စုေဝးေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ

ေဖာ္ထုတ္ရရွိသည့္

အဆိုျပဳသည့္ မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပံုစံႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ မီဒီယာသည္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္
ကိရိယာမ်ား ျဖစ္ၾက၍ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ မီဒီယာကို ပစ္မွတ္အျဖစ္ ဦးတည္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပိုျပီးတိတိက်က်ေျပာရမည္ဆိုလ်င္
လက္ရွိတည္ရွိေနေသာ မီဒီယာအရည္အေသြးမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ရည္ရြယ္ထားသည့္ ရလဒ္မ်ားကို ရရွိႏိုင္သည္ဆိုလ်င္ မီဒီယာသည္
ကိရိယာ (Media as Tools) ျဖစ္၍ မီဒီယာ သို႕မဟုတ္ မီဒီယာပတ္ဝန္းက်င္ကို ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ ရည္ရြယ္ေသာရလဒ္မ်ားရမည္ဆိုလ်င္

မီဒီယာသည္ ပစ္မွတ္ (Media is the Target) ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုျပဳထားသည့္ မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား (Media Initiatives) အတြက္ ထပ္မံစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ

ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

■■ ေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားျပီး တစ္ခါတစ္ရံမွသာ
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

■■ ေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္

ဖန္တီးထားေသာ္လည္း

ေဒသဆိုင္ရာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာမီဒီယာမ်ားက ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္
အသြင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

■■ မီဒီယာ၏ အရည္အေသြးအေပၚကို အမွီျပဳလ်က္ အဆိုျပဳသည့္ ေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားကို မတူညီေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းအေျပာင္းအလဲမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္လည္း မတူညီေသာ
အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။
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ပံႏ
ု ပ
ိွ မ
္ ဒ
ီ ယ
ီ ာ (Print)
သမၼတဦးသိန္းစိန္

အစိုးရက

၂၀၁၁

ခုႏွစ္၊

ဇြန္လတြင္

ပံုႏွိပ္ရန္စာမူမ်ားကို

ပံုႏွိပ္စက္မတင္ခင္

စာေပစိစစ္ေရးသို႕

ၾကိဳတင္

တင္ျပရသည့္စနစ္ကို ရုပ္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီဒီယာေလာကတြင္ ၾကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲၾကီး
ေရာက္ရွိလာျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဤရုပ္သိမ္းမႈက

ဩဂုတ္လတြင္

စာေပအမ်ိဳးအစားအားလုံးအား

အေျပာင္းအလဲ

ျပည့္စံုခဲ့ပါသည္။5

စာနယ္ဇင္းသမားအားလုံးအေနျဖင့္

ေဖ်ာ္ေျဖေရးစာေပမ်ားအတြက္သာ

သို႕ေသာ္လည္း

ေရွ႕ဆက္မည့္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္

စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း

၂၀၁၂

ခုႏွစ္၊

(Prepress Censorship) ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္

ၾကိဳတင္စစ္ေဆးတည္းျဖတ္မႈ

ေျခလွမ္းမ်ားသည္

ပတ္သက္ေသာ

အရည္အေသြးျပည့္ဝရန္

သတင္းမ်ားကိုပင္

လိုအပ္ပါသည္။

ေရးသားခြင့္ရွိျပီျဖစ္ေသာ္လည္း

ေနာင္တြင္ အေရးယူခံရႏိုင္သည့္ အေရးကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ားေရးသားရာတြင္ ကိုယ္တိုင္စိစစ္တည္းျဖတ္မႈ

(Self-Censorship) ကို က်င့္သုံးေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ ၎အျပင္ စာအုပ္ထုတ္ေဝျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ေဆးတည္းျဖတ္မႈ (Postpress
Censorship) မ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး႒ာနသည္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခြင့္မ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားျပီး
ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျပီးသား စာအုပ္မ်ားတြင္ အျပစ္ဆိုစရာ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာရွိလ်င္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခြင့္လိုင္စင္ကို ရုပ္သိမ္းျခင္း (သို႕မဟုတ္)

ဒဏ္ေငြတပ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ အေရးယူႏိုင္ဆဲျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အလားအလာေကာင္းသည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ေန႕စဥ္ထုတ္
သတင္းစာမ်ားကို ထုတ္ေဝခြင့္ျပဳခဲ့ျပီး သတင္းစာ (၄) ေစာင္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ (၁) ရက္ေန႕မွ စတင္၍ထုတ္ေဝႏိုင္သည့္
လိုင္စင္ရရွိျပီးျဖစ္ပါသည္။ စုစုေပါင္း ေန႕စဥ္သတင္းစာ (၁၆) ေစာင္ ေစ်းကြက္တြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္လာရန္ရွိျပီး အပတ္စဥ္ထုတ္
ဂ်ာနယ္အမ်ားစုသည္လည္း ေန႕စဥ္ထုတ္သတင္းစာအသြင္ေျပာင္းရန္ စီစဥ္ေနၾကပါသည္။
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပံုႏွိပ္မီဒီယာေလာကသည္ ေစာင္ေရ သုံးရာေက်ာ္သည့္ သတင္းစာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားျဖင့္
အတက္ႂကြဆုံးရပ္တည္ေနျပီး

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ပံုႏွိပ္မီဒီယာေလာကသည္
ေစာင္ေရ သုံးရာေက်ာ္သည့္
သတင္းစာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ားျဖင့္
အတက္ႂကြဆုံးရပ္တည္ေနျပီး
၎စာေစာင္မ်ား၏ သုံးပံု
တစ္ပံုခန္႕သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္
အေျခစိုက္ၾကပါသည္။

၎စာေစာင္မ်ား၏

သုံးပံု

တစ္ပံုခန္႕သည္

အေျခစိုက္ၾကပါသည္။6

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းသည္ အျငင္းပြားစရာအေၾကာင္းရွိေသာ္လည္း ၈၉ ဒႆမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕ရွိသည္ဟု ခန္႕မွန္းၾကပါသည္။7
စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းသည္

ေက်းလက္ေဒသတြင္

ေမးစရာမလိုေလာက္ေအာင္

နည္းပါးလွပါသည္။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ စာဖတ္သူအေရအတြက္မွာ ျမင္႕မားလွပါသည္။ စာအုပ္အငွားဆိုင္မ်ားမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႕အျပားတြင္
ျမင္ေတြ႕ရမည့္

အမွတ္အသားျဖစ္ပါသည္။

ပူးတြဲခ်ဳပ္ထားျပီး

တစ္တြဲလုံးကို

အဆိုပါ

စာအုပ္အငွားဆိုင္မ်ားတြင္

အိမ္သို႕ငွားရမ္းဖတ္႐ႉႏိုင္ပါသည္။

သတင္းစာအမ်ားအျပားကို

ေဒသအႏွံ႕အျပားတြင္လည္း

တစ္အုပ္တည္းအျဖစ္

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားရွိၾကျပီး

ယင္းဆိုင္မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားလဲလွယ္ဖတ္႐ႈရာႏွင့္ တစ္ေန႕တာအတြက္ ထူးျခားေသာ သတင္းမ်ားကို
ေဆြးေႏြးၾကရာ ေနရာမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတြ႕ေနရသည့္

ျပႆနာတစ္ခုမွာ

သက္ဆိုင္ရာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို

စစ္စစ္မွန္မွန္ကိုယ္စားျပဳသည့္

ေဒသဆိုင္ရာ ဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္ေဝသည့္ သတင္းစာေစာင္မ်ား မရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ေဒသဆိုင္ရာမီဒီယာမ်ားသည္
ရွားပါးလွသည္ဆိုေသာ္လည္း အေျပာင္းအလဲမ်ား စတင္ေနျပီျဖစ္ပါသည္။
ပံုႏွိပ္မီဒီယာသည္
လည္း

ယခုမွ

လစဥ္ႏွင့္

အပတ္စဥ္ထုတ္ေဝမႈမ်ားတြင္

စတင္ဝင္ေရာက္မည့္

လက္ရွိအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားက

အင္အားေကာင္း၍

ေန႕စဥ္သတင္းစာေစ်းကြက္တြင္
သတင္းစာမ်ားကို

က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ျဖန္႕ခ်ီႏိုင္ေသာ္

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ရန္

လြယ္လြယ္ကူကူျဖန္႕ခ်ီႏိုင္ေအာင္

ပိုျပီးခက္ခဲပါလိမ့္မည္။

အေထာက္အကူမျပဳသည့္အျပင္

သတင္းစာအနည္းငယ္သာ ကိုယ္ပိုင္ ပံုႏွိပ္စက္ပိုင္ဆိုင္ၾကပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ အၾကီးဆုံးပံုႏွိပ္စက္ပိုင္ရွင္မ်ားက သတင္းစာေလာကတြင္
ဩဇာအာဏာၾကီးမားလာပါသည္။
ျခံဳငံုသုံးသပ္ရမည္ဆိုလွ်င္
ျပည္သူလူထု၏

အစိုးရခ်ဳပ္ကိုင္သည့္

အစိုးရသတင္းစာမ်ားအေပၚ

မီဒီယာပတ္ဝန္းက်င္တြင္
ယံုၾကည္မႈမွာ

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ရွင္သန္ခဲ့ရသည့္ေနာက္ပိုင္း

လုံးဝမရွိသေလာက္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အားျဖင့္

ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားေပၚတြင္ ျပည္သူလူထုက ပို၍ယံုၾကည္အားထားၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား၏အဆိုအရ
ယံုၾကည္မႈဆိုသည္မွာလည္း မည္သူက မည္သည့္မီဒီယာကို စီစဥ္ထုတ္ေဝသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ေပၚ အဓိကမူတည္သည္ဟု သိရပါသည္။
အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္အမ်ားစုသည္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ထပ္ေနတတ္သျဖင့္ စာဖတ္သူမ်ားက အထူးသတင္းေပးပို႕ခ်က္မ်ား (Special
Reports) အေပၚ ပို၍အေလးထား ဖတ္႐ႈလိုၾကပါသည္။ ယင္းအထူးသတင္းမ်ားက ဂ်ာနယ္မ်ားအား တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုမတူညီေအာင္
ခြဲျခားေပးပါသည္။

ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္

တိုင္းရင္းသားႏွင့္

ဘာသာေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ႏိုင္ငံတကာသတင္း႒ာနမ်ား၏

သတင္းပို႕ခ်က္မ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ မယံုၾကည္ၾကပါ။ ဗမာလူမ်ားစုအခ်ိဳ႕က တိုင္းရင္းသားအေရး ႏိုင္ငံတကာသတင္းေရး
သားခ်က္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ အလြန္အမင္းဘက္လိုက္မႈရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ၾကျပီး ယင္းထင္ျမင္ခ်က္ကပင္ ပ႗ိပကၡမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အေပၚရံမွ်သာ သိနားလည္ျခင္းကို သက္ေသျပေနပါသည္။

အသံလင
ႊ မ
့္ ဒ
ီ ယ
ီ ာ (Broadcast)
၂၀၁၁

ခုႏွစ္

မတိုင္မီက

အသံလႊင့္မီဒီယာလုပ္ငန္းကို

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားက

အစိုးရက

အသံလႊင့္မီဒီယာလုပ္ငန္းတြင္

လုံးဝခ်ဳပ္ကိုင္ထားျပီး

ပံုႏွိပ္မီဒီယာေလာက္

၂၀၁၁

ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းျဖစ္ေပၚလာေသာ

မျမင့္မားသည့္

လြတ္လပ္ခြင့္အခ်ိဳ႕ကို

သယ္ေဆာင္လာပါသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အစိုးရ သို႕မဟုတ္ တပ္မေတာ္က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ ေန႕စဥ္သတင္းစာ (၅)
ေစာင္ႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား႒ာန (၂) ခု (ျမန္မာ့ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ ျမဝတီ) တို႕သည္ ဆက္လက္ထုတ္လႊင့္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
ဤအေတာအတြင္း ပုဂၢလိကပိုင္ FM အသံလႊင့္႒ာနအသစ္မ်ား (FM Channels) ႏွင့္ လက္တစ္ဆုပ္စာမွ်အေရအတြက္ရွိသည့္ ပုဂၢလိက

ရုပ္ျမင္သံၾကား႒ာနအသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း အမ်ားစုသည္ အစိုးရႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေသာ ခရိုနီစီးပြားေရးသမားမ်ား၏
ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။8 အသံလႊင့္႒ာနအသစ္တစ္ခုတည္ေထာင္ရန္မွာလည္း စတင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးၾကီးမားမႈ
ေၾကာင့္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လ်င္ ပိုမိုခက္ခဲပါလိမ့္မည္။
ျမိဳ႕ၾကီးမ်ား၏အျပင္ဘက္တြင္ ေရဒီယိုသည္ ျပည္သူလူထုေရြးခ်ယ္သည့္ မီဒီယာျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗြီအိုေအ (Voice of

America/VOA)၊

ဘီဘီစီ

(BBC) စသည့္

ႏိုင္ငံတကာသတင္း႒ာနမ်ား၏

ထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားကို

နားေထာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္း ေရဒီယိုလိႈင္းမ်ား ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ အတိုင္းအတာျပ ေျမပံုအရ9 ျပည္တြင္း FM အသံလႊင့္႒ာန (FM Station) ၉
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ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား – ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို မီဒီယာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

ခုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရထူထပ္သည့္ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာေဒသမ်ားကိုသာ ေရာက္ရွိႏိုင္သည္ဟု သိရပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလူ
မ်ိဳးစုမ်ားေနထိုင္သည့္ ျမိဳ႕မ်ားတြင္ သတင္းနားေထာင္လိုသူမ်ားအတြက္ စစ္ေတြတြင္အေျခစိုက္ေသာ ပၪၥဝတီ အသံလႊင့္႒ာနကဲ့သို႕
သတင္း႒ာနအနည္းငယ္သာရွိျပီး ေရြးခ်ယ္စရာသိပ္မရွိလွပါ။10
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက
တာဝန္ယူထားရသည္ဟု

အသံလႊင့္႒ာနအသစ္မ်ားသည္

ဆိုပါသည္။

ယင္း

ျမန္မာအစိုးရသတင္းမ်ားကိုသာ

ေရဒီယိုမ်ားသည္

ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုင္ရာ

အဓိကထားထုတ္လႊင့္ရန္

အစီအစဥ္မ်ားကိုသာ

ဦးစားေပးျပီး

အစိုးရႏွင့္မပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားကို မထုတ္လႊင့္ၾကပါ။ ပံုႏွိပ္မီဒီယာတြင္ကဲ့သို႕ပင္ တိုင္းရင္းသားေရဒီယိုအသံလႊင့္မႈမ်ားတြင္ တိုင္း
ရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ဩဇာသက္ေရာက္မႈၾကီးမားျပီး ေဒသဆိုင္ရာျပည္သူမ်ားကို စစ္စစ္မွန္မွန္ကိုယ္စားျပဳသည့္ အသိုင္းအ
၀ိုင္းကိုယ္စားျပဳအသံလႊင့္႒ာနမ်ား (Community Radio) မရွိၾကပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ သိပ္မၾကာေသးခင္အခ်ိန္အထိ

ေဒသဆိုင္ရာမီဒီယာမ်ားကို တည္ေထာင္ခြင့္မျပဳပါ။11
ႏိုင္ငံတကာအသံလႊင့္႒ာနမ်ားတြင္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏

ဘာသာစကားျဖင့္

ထုတ္လႊင့္သည့္အစီအစဥ္မ်ားရွိေသာ္

လည္း နည္းပါးလွပါသည္။ ဗြီအိုေအ (VOA) အသံလႊင့္႒ာနက “တိုင္းရင္းသားေဒသမွ အသံမ်ား” (News from Ethnic Frontiers)
ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္

တစ္ပတ္လ်င္

တိုင္းရင္းသားသတင္းေထာက္မ်ားက

တစ္ၾကိမ္ထုတ္လႊင့္ပါသည္။

ေပးပို႕ေသာ

ထိုအစီအစဥ္ကို

ျမန္မာဘာသာျဖင့္

ထုတ္လႊင့္ေသာ္လည္း

သတင္းမ်ားကို

စုေပါင္းထုတ္လႊင့္ျခင္း

တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ျဖစ္ပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ (Radio Free Asia/RFA) သတင္း႒ာနကလည္း အပတ္စဥ္ ေရဒီယိုအစီအစဥ္တစ္ခုႏွင့္

ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္တစ္ခုကို တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား (၇) မ်ိဳးျဖင့္ ဘာသာစကားတစ္မ်ိဳးလ်င္ (၁၀) မိနစ္စီ ထုတ္လႊင့္ေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ

အသံလႊင့္႒ာနမ်ားတြင္

အစိုးရပိုင္ျဖစ္သည့္

ျမန္မာ့ေရဒီယိုႏွင့္

ရုပ္ျမင္သံၾကားလုပ္ငန္းတစ္ခုတည္းသာ

တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ား ထုတ္လႊင့္ေပးပါသည္။
ဤအေတာအတြင္း ရုပ္ျမင္သံၾကားသည္ ျမိဳ႕ျပေန ပရိသတ္မ်ားအၾကား ပို၍ဆြဲေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ မီဒီယာအျဖစ္ ေရဒီယိုကို
ေက်ာ္ျဖတ္စျပဳလာပါသည္္။12

ေဂါလပ္သုေတသနအဖြဲ႕

(Gallup Data) ၏ စစ္တမ္းေကာက္ယူေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ

ျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ဝက္နည္းပါးခန္႕ (၄၄ ဒႆမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္လႊင့္ေသာ သတင္းမ်ားကို တစ္ပတ္လ်င္
အနည္းဆုံးတစ္ၾကိမ္ၾကည့္ရႈသည္ဟု သိရပါသည္။ ရုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္ရႈမႈမွာ ျမိဳ႕ျပေဒသတြင္ အမ်ားၾကီးပို၍ မ်ားျပားပါသည္ (၄၁ ဒႆမ
၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေန႕စဥ္ၾကည့္ျပီး ၆၇ ဒႆမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းက တစ္ပတ္တစ္ခါၾကည့္သည္) ။ ျမိဳ႕ျပေန အိမ္ေထာင္စုအမ်ားစု (၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္း)
သည္ ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္ ပိုင္ဆိုင္ၾကပါသည္။ ၎တို႕အနက္မွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ ျဂိဳလ္တုစေလာင္းမွ အစီအစဥ္မ်ား (Satellite Signals)
ကို လက္ခံ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၾကပါသည္။
ျမိဳ႕ျပေဒသတြင္

ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္အမ်ားစု

ပို၍ျပည့္စံုသူမ်ားသည္
နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္

ျဖစ္ၾကပါသည္။

ရုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္႐ႉသူအမ်ားစုမွာ

ျမန္မာ႕ႏိုင္ငံတကာရုပ္ျမင္သံၾကား
ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကားမွလည္း
မၾကာေသးခင္က

စုေဝးတည္ရွိျခင္းေၾကာင့္ပင္

ရုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္သူမ်ား

(Myanmar

ေၾကညာထားပါသည္။

ျမန္မာစကားေျပာသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

International TV)

အဂၤလိပ္ဘာသာအစီအစဥ္အခ်ိဳ႕ကို

တိုင္းရင္းသားဘာသာစကား

(၈)

တိုင္းရင္းသားအစီအစဥ္ကဲ့သို႕

မွ

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း
ထုတ္လႊင့္မႈမ်ား

သို႕ေသာ္လည္း

အဂၤလိပ္ဘာသာအစီအစဥ္မ်ားကို

ထုတ္လႊင့္ေနပါသည္။

မ်ိဳးပါဝင္သည့္

ႏိုင္ငံတကာသတင္း႒ာနမ်ားသည္လည္း

လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ၏

ေယဘူယ်အားျဖင့္

တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္

ျမန္မာ့ေရဒီယိုႏွင့္

တိုင္းရင္းသားဘာသာအစီအစဥ္တစ္ခုကို
ျမန္မာဘာသာျဖင့္

အစိုးရပိုင္

ထုတ္လႊင့္ေနျပီး
ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ
စတင္ထုတ္လႊင့္ရန္

သတင္းထုတ္လႊင့္မႈအစီအစဥ္မ်ားအျပင္

တိုင္းရင္းသားဘာသာသတင္းထုတ္လႊင့္မႈမ်ားကို

ထုတ္လႊင့္ေနပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္လႊင့္သည့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားမွာ အလြန္႕အလြန္နည္းပါးေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ့ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား (MRTV) စသည့္ အစိုးရပိုင္႒ာနမ်ားကို ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး႒ာနမွ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ္လည္း

ဝန္ၾကီး႒ာနက ယင္းအသံလႊင့္႒ာနမ်ားအား အမ်ားပိုင္အသံလႊင့္႒ာနအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ေၾကညာထားပါသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အသံလႊင့္႒ာနမ်ားကို စုေပါင္းဖက္စပ္ဖြဲ႕စည္းသည့္ အသြင္သဏၭာန္တစ္ခုသို႕ ကူးေျပာင္းလာပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္

MRTV-4 ႏွင့္ Channel 7 တို႕သည္ အသြင္သဏၭာန္အားျဖင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး႒ာနႏွင့္ Forever Group တို႕ ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္သည့္
အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ပါသည္။ ဤအေတာအတြင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ SkyNet

သည္ အစိုးရႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေသာ ခ်မ္းသာသည့္စီးပြားေရးသမားတစ္ဦး ပိုင္ဆိုင္သည့္ ပုဂၢလိကအသံလႊင့္႒ာနျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
(ယင္းအသံလႊင့္႒ာန၏)

ရုပ္ျမင္သံၾကားထုတ္လႊင့္ခ်က္အမ်ားစုမွာ

ေဖ်ာ္ေျဖေရးအတြက္သာျဖစ္ျပီး

သတင္းထုတ္လႊင့္မႈမ်ားမွာလည္း

အစိုးရသတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ပါသည္။
ထို႕ေၾကာင့္လည္း

ေဂါလပ္အဖြဲ႕၏

သုေတသေနျပဳခ်က္မ်ားအရ

ၾကည့္႐ႈသူအမ်ားစုက

ရုပ္ျမင္သံၾကား႒ာနမ်ားကို

“အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ (Somewhat) ယံုၾကည္သည္” ဟု ဆိုေသာ္လည္း “အထူးတလည္ (A Great Deal) ယံုၾကည္သည္”

ဟုဆိုသူ

အနည္းငယ္သာရွိသည္ဆိုသည့္

ေတြ႕ရွိခ်က္ကို

အံ့ဩစရာမရွိပါ။

ျပည္သူမ်ားက

ႏိုင္ငံတကာအသံလႊင့္႒ာနမ်ားကို

အစိုးရအသံလႊင့္႒ာနမ်ားထက္ ပို၍ ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူအမ်ားအျပား၏ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ကြဲျပားျခားနားေနပါသည္။ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ေဖ်ာ္ေျဖေရးသမားတစ္ဦးက “သာမာန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ
ယံုၾကည္ႏိုင္တဲ့ သတင္းဆိုတာ မရွိဘူး” ဟုပင္ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းေျပာပါသည္။

အင္တာနက္ (Internet)
အဓိကအားျဖင့္ ျမိဳ႕ျပတြင္ေနထိုင္သည့္ ဝင္ေငြေကာင္းသူမ်ားသာ အင္တာနက္ကို အသုံးျပဳႏိုင္ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း တယ္လီေနာ

(Telenor) ႏွင့္ အိုရီဒို (Ooredo) ကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားအား လက္ကိုင္ဖုန္းေရာင္းခ်ေရးလိုင္စင္မ်ား ခ်ေပးျပီးသည့္ေနာက္တြင္
လက္ကိုင္ဖုန္းအသုံးျပဳသည့္

ကုန္က်စာရိတ္မ်ား

ေလ်ာ့က်သြားမည္ျဖစ္ျပီး

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္

အင္တာနက္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္

လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား ပို၍ ဝယ္ယူပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဂါလပ္အဖြဲ႕၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျပီးခဲ့သည့္တပတ္အတြင္း အင္
တာနက္အသုံးျပဳခဲ့သည္ဟုေျဖၾကားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား (၁ ဒႆမ ၄) ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာရွိသည္ဟု သိရပါသည္။13 ျမိဳ႕ျပေဒသတြင္
ေနထိုင္သူမ်ားထဲတြင္မူ (၄ ဒႆမ ၁) ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသျဖင့္ အနည္းငယ္ပိုမ်ားပါသည္။14
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တိုင္းရင္းသားေရဒီယိုအသံလႊင့္မႈမ်ား
တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕
မ်ား၏ ဩဇာသက္ေရာက္မႈၾကီးမားျပီး
ေဒသဆိုင္ရာျပည္သူမ်ားကို
စစ္စစ္မွန္မွန္ကိုယ္စားျပဳသည့္ အသိုင္း
အ၀ိုင္းကိုယ္စားျပဳအသံလႊင့္႒ာနမ်ား

(Community Radio) မရွိၾကပါ။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာစဥ္ 92

အင္တာနက္ကို ျမိဳ႕ျပေဒသတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္ျပီး ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္မူ အနည္းငယ္မွ်သာ
အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

သို႕ေသာ္လည္း

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္

ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားရွိ

လူအမ်ားအျပား

အင္တာနက္သုံးစြဲသူေပါင္းကို

ခန္႕မွန္းရာတြင္

အင္တာနက္သုံးစြဲႏိုင္သည့္

ေကာ္ဖီဆိုင္မ်ားေၾကာင့္

အထက္ပါကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္

မွားယြင္းႏိုင္ပါသည္။

၎အျပင္ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ ၎တို႕၏ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားမွတဆင့္ အင္တာနက္ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားအတြက္
ရည္ရြယ္တည္ေဆာက္ထားသည့္

အင္တာနက္ဆိုင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကင္းမဲ့ေနေသာ္လည္း

(ေဂါလပ္သုေတသနအရ)

လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားမွ တဆင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳျခင္းသည္ ကြန္ျပဴတာမွတဆင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳျခင္းထက္ ပို၍လ်င္ျမန္ႏိုင္ပါသည္။
အင္တာနက္တပ္ဆင္ခမွာ

ေဒၚလာ

(၃၀၀)

ႏွင့္အထက္

ကုန္က်ျပီး

လစဥ္ႏႈန္းထားမ်ားမွာ

ေဒါင္းလုပ္

(Download) ႏွင့္

ဆက္သြယ္မႈအျမန္ႏႈန္း (Connection Speed) ေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲမႈရွိပါသည္။ (ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ တစ္လလ်င္ ၇၅ ေဒၚလာမွ ၁၀၀

ေဒၚလာအတြင္း)၊ လက္ကိုင္ဖုန္း အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈ (Mobile Internet Access) က တစ္မိနစ္လ်င္ ၁၅ ဆင့္ (15 Cents) မွ ၃၀ ဆင့္

(30 Cents) အထိကုန္က်ပါသည္။

အင္တာနက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပင္ပသို႕ ေရာက္ရွိေနေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ အဓိကဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း

ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာသတင္း႒ာနမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ မဇိၨၽမ၊ ဧရာဝတီ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ (Democratic Voice of

Burma/DVB) တို႕က သတင္းမ်ားကို အင္တာနက္ေပၚမွ ျဖန္႕ခ်ီေနၾကပါသည္။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္
ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သည့္
ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး တစ္ပါးက
သူသည္ လူမႈမီဒီယာကြန္ရက္္မ်ားတြင္
ေကာင္းစြာဆက္သြယ္ေနျပီး
ယင္းကြန္ရက္္မ်ားမွတဆင့္
သူလက္ခံရရွိ၍ သူကိုယ္တိုင္
ျပန္လည္ျဖန္႕ျဖဴးေနေသာ
ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို
ေထာက္ခံေရးသားသည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
မွန္မမွန္စစ္ေဆးရန္ အေၾကာင္းမရွိဟု
ေျပာပါသည္။

အင္တာနက္အသုံးျပဳမႈနည္းပါးေနဆဲျဖစ္ျပီး အမ်ားျပည္သူ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးရွားပါးသည့္ၾကားမွပင္ Facebook ကဲ့သို႕

လူမႈမီဒီယာကြန္ရက္္ (Social Media Networks) မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထူးတလည္လူၾကိဳက္မ်ားလွပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

Facebook အသုံးျပဳသူ ရွစ္သိန္းခန္႕ရွိသည္ဟ15
ု ခန္႕မွန္းၾကပါသည္။ အနည္းဆုံး တစ္ဝက္ေလာက္သည္ အမည္အတုအေယာင္မ်ားျဖင့္
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။16

အသုံးျပဳျခင္း

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက

အျခားလူမႈေရးျပႆနာမ်ားအတြက္
လူမႈမီဒီယာကြန္ရက္မ်ားသည္

လူမႈမီဒီယာကြန္ရက္မ်ားကို

စုေဝးလႈပ္ရွားႏိုင္ခဲ့သည့္

မဟုတ္မမွန္ေသာ

အသုံးျပဳ၍

သတင္းမ်ားႏွင့္

ျငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္

ညႊန္ျပခဲ့ၾကပါသည္။17

နမူနာအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို
ေကာလာဟလမ်ားကို

သို႕ေသာ္လည္း

ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းျဖင့္

တိုင္းရင္းသားႏွင့္

ဘာသာေရးတင္းမာမႈမ်ားကို ပို၍ဆိုးဝါးေအာင္လည္း ဖန္တီးေပးခဲ့ျပန္ပါသည္။ အမုန္းတရားကို လံႈ႕ေဆာ္သည့္ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားက
အင္တာနက္ကို
အထူးသျဖင့္

ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ျပီး

အမုန္းပြားေအာင္

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္

လံႈ႕ေဆာ္ေသာ

မြတ္စလင္မ်ားအၾကား

ေရးသားမႈမ်ားသည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ

မေကာင္းျမင္မႈမ်ားကို
မြတ္စလင္မ်ားအား

တိုးပြားေစပါသည္။

တိုက္႐ိုက္

ဦးတည္ျပီး

အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ တုန္႕ျပန္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေအာင္ ေသြးထိုးေပးပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ
ဘုန္းေတာ္ၾကီး တစ္ပါးက သူသည္ လူမႈမီဒီယာကြန္ရက္္မ်ားတြင္ ေကာင္းစြာဆက္သြယ္ေနျပီး ယင္းကြန္ရက္္မ်ားမွတဆင့္ သူလက္ခံရရွိ၍
သူကိုယ္တိုင္

ျပန္လည္ျဖန္႕ျဖဴးေနေသာ

မွန္မမွန္စစ္ေဆးရန္

အေၾကာင္းမရွိဟု

ရခိုင္ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားကို

ေျပာပါသည္။

ေထာက္ခံေရးသားသည့္

မီဒီယာအၾကီးအကဲတစ္ဦးက

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

“လူမႈမီဒီယာကြန္ရက္္ေတြမွာ

ဘာတာဝန္ယူမႈမွ

မရွိဘူး” ဟု ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းေျပာပါသည္။ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား စိတ္ၾကိဳက္ေရးသားလႈပ္ရွားလာ
မႈမ်ားမွာ

ပင္မမီဒီယာမ်ားတြင္

ရွုပ္ေထြးနက္႐ိႈင္းေသာ

အေရးကိစၥမ်ားကို

ေဆြးေႏြးျခင္းထက္ပင္ပိုမိုလာသျဖင့္

လူအမ်ားအတြက္

စိုးရိမ္စရာျဖစ္လာပါသည္။ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္ကို မထိခိုက္ေစပဲ ထိုသို႔ေသာအမုန္းတရားလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲသည့္
အတြက္အလြန္အနၱရာယ္ရွိေသာ အလားအလာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

လက္ကင
ုိ ဖ
္ န
ု း္ မ်ား Mobile
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ကိုင္ဖုန္း (Mobile Phone) သုံးစြဲႏိုင္သူေပါင္း တစ္သန္း ႏွစ္သိန္းေက်ာ္

(၁,၂၄၄,၀၀၀) ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။18 ေဂါလပ္ (Gallup) အဖြဲ႕၏ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ (၁၆ ဒႆမ ၆)

ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၎တို႕၏ မိသားစုမ်ားအတြင္း လက္ကိုင္ဖုန္းတစ္လုံးစီ ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။ လက္ကိုင္ဖုန္းပိုင္ဆိုင္မႈသည္
ျမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္

၂၀၁၀-၁၁

ခုႏွစ္က

၁၃

ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိခဲ့ရာမွ

၂၀၁၂

ခုႏွစ္တြင္

၃၅

ဒႆမ

၂

ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ

တစ္ဟုန္ထိုးျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ မနၱေလးျမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူစုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ထက္ဝက္ခန္႕ (၄၅ ဒႆမ ၇
ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ လက္ကိုင္ဖုန္းပိုင္ဆိုင္ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားျဖင့္ သတင္းအတိုမ်ားေပးပို႕ဆက္သြယ္ျခင္း (Short

Message Services/SMS) မွာ နည္းပါးလွပါသည္။ ျမိဳ႕ျပေန လက္ကိုင္ဖုန္းပိုင္ရွင္မ်ားအနက္ ၄ ဒႆမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႕ကသာ အဆိုပါ

နည္းလမ္းကို အနည္းဆုံး တစ္ပတ္လ်င္ တစ္ၾကိမ္မွ် အသုံးျပဳၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအား လုပ္ငန္းလိုင္စင္အသစ္မ်ား ခ်ေပးျပီးခ်ိန္တြင္ လက္ကိုင္ဖုန္းပိုင္ဆိုင္မႈမွာ အဆေပါင္းမ်ားစြာ
တိုးပြားလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လကုန္ပိုင္းတြင္ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံမွ တယ္လီေနာ (Telenor) ႏွင့္ ကာတာႏိုင္ငံမွ

အိုရီဒို (Ooredo) တို႕က တင္ဒါျပိဳင္ပြဲတြင္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ေရာက္ေနသည့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ (၁၁) ခုႏွင့္

အၾကိတ္အနယ္ယွဥ္ျပိဳင္ျပီး အႏိုင္ရခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္မွ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္မည့္
ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအသစ္တစ္ခု အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္သည့္အခ်ိန္အထိ လိုင္စင္ခ်ထားေရး ေႏွာင့္ေႏွးႏိုင္ပါသည္။ လိုင္စင္မ်ား တရား
ဝင္ခ်ထားေပးျပီးေနာက္ပိုင္းမွသာ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းကို စတင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္

က်ယ္ျပန္႕လာပါလိမ့္မည္။

အစိုးရ၏

ရည္မွန္းခ်က္မွာ

၂၀၁၆

ခုႏွစ္တြင္

ႏိုင္ငံ၏

၈၀

ရာခိုင္ႏႈန္းကို

တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ား ျဖန္႕က်က္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္ျပည့္ေစႏိုင္ေသာ အျခားအေၾကာင္းတရားမ်ားရွိပါ
ေသးသည္။ ပထမအခ်က္မွာ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ ေစ်းသက္သာသည့္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပားတြင္
အလြယ္တကူ

ရရွိႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ယင္းဖုန္းအမ်ားစုသည္

အင္တာနက္ဆက္သြယ္အသုံးခ်ႏိုင္ေသာ

အရည္အေသြးရွိပါသည္။19

လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးကဒ္ (Mobile SIM Cards) မ်ား၏တန္ဖိုးမွာလည္း လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အတန္ၾကာက

ကဒ္တစ္ကဒ္လ်င္ ေဒၚလာ ႏွစ္ေထာင္ခန္႕ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလတြင္ ေဒၚလာ ၂၀၀ ႏွင့္ ၂၅၀ ၾကားအထိ ထိုးက်ခဲ့ပါသည္။
ေစ်းက်သည္ဆိုေသာ္လည္း အမ်ားစုတတ္ႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးပမာဏမဟုတ္ေသးပါ။ ေဂါလပ္သုေတသနအဖြဲ႕၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ
အမ်ားစုျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား (၇၉ ဒႆမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ စားဝတ္ေနေရးပစၥည္းမ်ားမွလြဲ၍
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ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား – ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို မီဒီယာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

အျခားပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္စြမ္းမရွိေသးပါ။ ဝင္ေငြအတန္အသင့္ေကာင္းမြန္သူမ်ားအနက္မွ ၄၄ ဒႆမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၎တို႕တြင္
လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာပါသည္။

(Interviewees)

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား

အနက္မွ

နည္းပညာေလာကမွ

ပုဂိၢဳလ္မ်ားက

ေနာက္

(၆)

လအတြင္း

လက္ကိုင္ဖုန္းအသုံးျပဳသူအသစ္ (၁၁) သန္းခန္႕ ထပ္မံတိုးပြားလာႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေသာ္လည္း ေနာက္ထပ္တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေရးအတြက္
အခက္အခဲ

အတားအဆီးမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟု

ဆိုပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား

အနည္းငယ္သာရွိသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္္မ်ား မည္သို႕ တည္ေဆာက္ရမည္ကို မခန္႔မွန္းနိုင္ေသးသျဖင့္
ေက်းလက္ေဒသမ်ားအထိ

ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္

ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည့္

အလားအလာရွိေနပါသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္

ျမန္မာ့စာတိုက္ႏွင့္

ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (Myanmar Posts and Telecommunications/ MPT) ၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြား

ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း မည္သို႕ယွဥ္ျပိဳင္မည္ကို ကြဲကြဲျပားျပားမသိၾကရေသးပါ။ လက္ရွိကာလတြင္ ျမန္မာ့စာတိုက္ႏွင့္
ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္အားနည္းပါသည္။ MPT ၏ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားႏွင့္

ဆက္သြယ္ေရးမွာ ယံုၾကည္အားကိုးေလာက္စရာ မရွိပဲ နိုင္ငံတကာႏွင္႕ ျပည္တြင္း လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားကို နယ္ေက်ာ္ အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း

(International Roaming Service) လည္း မရွိပါ။
ေက်းလက္ႏွင့္

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားသည္

ဝင္ေရာက္ႏိုင္စြမ္းနည္းလွသည္မွာ

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏

အံ့ဩစရာမဟုတ္ပါ။

သို႕ေသာ္လည္း

ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ားသို႕

တိုင္းရင္းသားလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

သူတို႕

ေနထိုင္ရာေဒသကိုလိုက္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႕၏ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္္မ်ားသို႕ ဝင္ေရာက္၍ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားအသုံးျပဳ
ႏိုင္ၾကပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားမွ တဆင့္ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ယံုၾကည္ၾကေသာ္လည္း
လူငယ္မ်ားကသာ အားကစားသတင္းမ်ားရရွိေရးအတြက္ အဓိကအသုံးျပဳၾကသည္ဟု ေျပာၾကပါသည္။

မီဒယ
ီ ာသင္တန္း (Media Training)
ျပီးခဲ့သည့္
မွ

စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္

ခ်န္ထားရစ္ခဲ့သည့္

စစ္အစိုးရ၏

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစီးဆင္းမႈအေပၚ

မေကာင္းသည့္အေမြအႏွစ္တစ္ခုမွာ

ေရးသားေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေအာင္

ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားသည့္

အျပည့္အဝထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္းတို႕

အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ၊

က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီညြတ္ေသာ

မီဒီယာကြၽမ္းက်င္သူမ်ား

မရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သတင္းမ်ား

အစိုးရအရာရွိမ်ား၊

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မီဒီယာေလာကမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ မီဒီယာသင္တန္းမ်ားသည္
ယေန႕ ျမန္မာ့မီဒီယာေလာက၏ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္ဟု အားလုံးက ပထမဆုံး ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က
မီဒီယာသင္တန္းမ်ားဖြင့္ခြင့္၊
အေတြ႕

အၾကံဳမရွိသူ

သင္ၾကားပို႕ခ်ခြင္႕မျပဳခဲ့ပါ။20

မ်ားျဖစ္ၾကျပီး

ရလဒ္အေနျဖင့္

သတင္း႒ာနမ်ားအတြင္း

ယေန႕

ဝန္ထမ္းမ်ား

ျမန္မာသတင္းသမားအမ်ားစုသည္

ႏႈတ္ထြက္ေျပာင္းေရႊ႕ႏႈန္းမွာလည္း

ငယ္ရြယ္၍

ျမင့္မားလွပါသည္။

(စာနယ္ဇင္းေကာင္စီမွ ေယဘူယ်ေကာက္ယူေသာ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ အယ္ဒီတာတစ္ဦး၏ ပ်မ္းမွ်အသက္သည္ ၂၇ ႏွစ္ျဖစ္သည္ဟု
ဆိုပါသည္။)

အရည္အေသြးကြာဟခ်က္မ်ားမွာလည္း

သတင္းမီဒီယာမ်ားကို

ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္သည့္

ေခတ္ၾကီးမွ

ခ်န္ထားရစ္ခဲ့သည့္

အထက္-ေအာက္ ေဒါင္လိုက္ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ ပို၍ဆိုးဝါးလာပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက မီဒီယာသင္တန္းမ်ားလိုအပ္သည္ဟု
ေဖာ္ျပၾကရာတြင္ ၎တို႕၏ စိတ္ကို လံႈ႕ေဆာ္ေသာ မတူညီသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို အေျခခံ၍ ေျပာဆိုၾကေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။
သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ မီဒီယာအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက သူတို႕သည္ သူတို႕၏အရည္အခ်င္းကို အေလးအနက္စိန္ေခၚေနသည့္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္
အျပိဳင္အဆိုင္မ်ားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုအတြင္းသို႕ ပစ္သြင္းခံလိုက္ရသည္ကို ေကာင္းစြာသိနားလည္ၾကပါသည္။ အစိုးရအရာရွိမ်ားက
မီဒီယာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၏ အေရြ႕ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ တိုင္းျပည္၏တည္ျငိမ္မႈကို ေကာင္းစြာအေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္
မွန္ကန္တိက်ေသာ
ဤအေတာအတြင္း

သတင္းမ်ားေရးသားႏိုင္စြမ္းတို႕ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး
ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္

၎တို႕၏

သူတို႕လိုလားေတာင့္တေနသည့္

စိတ္ပူပန္မႈကို

ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုၾကပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိသည့္

နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကို

ရုတ္တရက္ ေတြ႕ဆံုရင္းႏွီးလိုက္ရေသာ္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မယံုၾကည္မႈက သူတို႕ရင္ထဲ အျမစ္တြယ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
ထို႕ေၾကာင့္

သူတို႕လိုအပ္ေသာ

မီဒီယာသင္တန္းမ်ားမွာ

သတင္းမီဒီယာ၏

ဂုဏ္သိကၡာကို

ျပည္သူလူထု

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ေအာင္

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက

ေထာက္ျပသည့္

အျခားလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ

ပ႗ိပကၡမ်ားႏွင့္

ပတ္သက္၍

စနစ္တက်သတင္း

ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤျပႆနာသည္ တပ္မေတာ္ (သို႕မဟုတ္) တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္
စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနသည့္ေဒသမ်ားသို႕ သတင္းသမားမ်ားအား ဝင္ေရာက္ခြင့္မျပဳျခင္းေပၚ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ တည္မွီေနေသာ္လည္း
ယခင္က

အစိုးရ၏ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈကို

ထိေရာက္စြာအစားထိုးလိုက္သည့္

သတင္းေရးသားသူကိုယ္တိုင္၏

ကိုယ္ပိုင္ဆင္ဆာ

ျဖတ္ေတာက္မႈအေပၚတြင္လည္း အမ်ားအျပားတည္မွီေနပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ မီဒီယာအမႈေဆာင္တစ္ဦးက “The Weekly

Eleven လို ၾကီးမားတဲ့ သတင္းဂ်ာနယ္ေတာင္မွ ျပည္သူလူထုရဲ့ အျမင္ကို ဆန္႕က်င္ျပီး မေရးသားရဲဘူး။ သူတို႕ရဲ့ ပ႗ိပကၡဆိုင္ရာ

သတင္းေရးသားခ်က္မ်ားဟာ

တကယ္ေတာ့

စနစ္တက်

ကြၽမ္းကြၽမ္းက်င္က်င္မရွိလွဘူး။

သတင္းေထာက္ေတြဟာ

ျပႆနာကို

ေရွာင္ခ်င္ၾကတယ္။ မေဝဖန္ၾကဘူး။ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဦးဝီရသူဟာ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈရဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ သတင္းသမားေတြက
သူ႕ကို ေဝဖန္ေရးသားဖို႕ ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကတယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ပါသည္။
ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဤ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ ကြာဟခ်က္မ်ားကို ျဖည္႕ဆီးႏိုင္ရန္ ဦးတည္ေသာ
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တက္ႂကြစြာ တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္တည္ရွိသည့္ “အမ်ိဳးသားစီမံခန္႕ခြဲေရးေကာ
လိပ္” (National Management College) တစ္ခုတည္း၌သာ “သတင္းစာသင္တန္း” ( Journalism Program) ရွိေသာ္လည္း UNESCO

သည္ ဤေကာလိပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ သတင္းစာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအသစ္မ်ားေရးဆြဲ သင္ၾကားႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
“ျမန္မာသတင္းစာဆရာမ်ားအစည္းအရုံး”၊

“ျမန္မာသတင္းစာဆရာမ်ား သမဂၢ”၊

“ျမန္မာသတင္းစာဆရာမ်ားကြန္ရက္္”

စသည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္း (၃) ခုကလည္း သတင္းသမားမ်ားလိုက္နာရန္ အေရးေပၚျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေနပါသည္။
စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (Press Council) ကလည္း မီဒီယာႏွင့္ စာနယ္ဇင္းက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းရာ

႒ာနတစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ အသံလႊင့္မီဒီယာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Deutsche Welle သည္ MRTV-4 ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ

USIP.ORG
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ျမန္မာမီဒီယာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဗဟို႒ာန (Myanmar Media Development Center) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ အသံလႊင့္မီဒီယာသမားမ်ားကို

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။ မီဒီယာသင္တန္းမ်ားကို လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကစ၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနသည့္
အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွာ Internews ျဖစ္ျပီး ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစ၍၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ သတင္းသမားမ်ားကို
၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနပါသည္။ Internews သည္ သိသာထင္ရွားသည့္ အထိအခိုက္မခံေသာ ပ႗ိပကၡဆိုင္ရာ

(Conflict-Sensitive

သတင္းေရးသားျခင္းသင္တန္းမ်ား

Reporting

Training)

ကိုလည္း

ပို႕ခ်ေနျပီး

ျမန္မာဘာသာျဖင့္

သတင္းသမားလက္စြဲစာေစာင္တစ္ခုကို ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ သိပ္မၾကာေသးခင္အထိ ျပည္ပတြင္အေျခစိုက္ရာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႕
ျပန္လည္ဝင္ေရာက္အေျခခ်သည့္

မဇိၨ်မသတင္း႒ာနသည္လည္း

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွ

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ွ

“International Media Support” မွ ေရးသားျပင္ဆင္သည့္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ သင္ၾကားသည့္ အထိအခိုက္မခံေသာ
ပ႗ိပကၡဆိုင္ရာ သတင္းေရးသားျခင္းသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနပါသည္။

မီဒီယာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ မၾကာခဏဆိုသလို ေပၚေပါက္လာသည့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း

ျပည္တြင္း-ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ပူးေပါင္း၍

မီဒီယာအရည္အေသြးျမင့္မားမႈဆိုင္ရာ

ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားသည္

(Ad Hoc) ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္ျပီး သင္တန္းေပးသူမ်ားအၾကား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အေရးေပၚပံုစံ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

မီဒီယာအသိုင္းအဝိုင္းမွ

အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ရန္

ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို

အလြန္တန္ဖိုးထားလင့္ကစား

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အလုအယက္ပါဝင္ပတ္သက္ရန္ ၾကိဳးစားမႈမွ အျပည့္အစံုမဟုတ္ပဲ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုသာ တကြဲတျပားစီ

(Fragmenting Efforts) စိုးရိမ္ဖြယ္အေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ရွိေနပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္
UNESCO မွ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး႒ာနကို ကိုယ္စားျပဳ၍ စည္းရုံးဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ “မီဒီယာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္အဖြဲ႕” (Media
Development Thematic Working Group) ကဲ့သို႕ သက္ဆိုင္သူအားလုံး စုေပါင္းပါဝင္သည့္ ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕

ေထာက္ပံ့ကူညီသည့္

မ်ိဳး အထူးလိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ အျပိဳင္အဆိုင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဘးဖယ္ထားႏိုင္မည္ဆိုလ်င္ ႏိုင္ငံတ
ကာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမိတ္ေဆြမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားအား ဤအေျခအေနမ်ိဳးကို ေက်ာ္လႊား ျဖတ္သန္းႏိုင္ရန္
ကူညီႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ (Business Environment)
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကို ေတြ႕ၾကံုျဖတ္သန္းေနရသည့္ အျခားေသာ စီးပြားေရး/စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႕ပင္ မီဒီယာေလာက၏
စီးပြားေရးေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳမႈမ်ားကို

ေလးနက္ေသာ

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္

ထင္ရွားေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားျဖင့္

ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားသည္ အကန္႕အသတ္ႏွင့္သာတည္ရွိျပီး အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ အစိုး
ရအလိုေတာ္ရိစီးပြားေရးသမားမ်ားက

ၾကီးမားေသာ

ျပႆနာမ်ားအျဖစ္

တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း

စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈမ်ားကို

ရုပ္သိမ္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒအသစ္ ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ၎တို႕ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာစီးပြား

ျခံုငံုသုံးသပ္ရမည္ဆိုလ်င္
ပံုႏွိပ္မီဒီယာႏွင့္ အသံလႊင့္မီ
ဒီယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္
အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊
ဧျပီလမွစ၍ ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ား
ထုတ္ေဝႏိုင္ျခင္း၊ ဖက္စပ္ရုပ္ျမင္
သံၾကား႒ာနအသစ္မ်ားႏွင့္ FM
ေရဒီယိုအသံလႊင့္႒ာနမ်ားေၾကာင့္
ဆက္လက္ျမင့္မားေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႕ ဝင္ေရာက္လာျခင္းတို႕က မီဒီယာမ်ားတြင္ စီးပြားေရး ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး
ၾကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ေၾကာ္ျငာက႑၏ တန္ဖိုးသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္
ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ မွ် (ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ သုံးပံုႏွစ္ပံုခန္႕ႏွင့္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာတြင္ သုံးပံုတစ္ပံုခန္႕) ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းခဲ့ၾကျပီး Internews
က

၂၀၁၃

ခုႏွစ္တြင္

ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား

ေၾကာ္ျငာက႑၏

စုစုေပါင္း

တိုးျမႇင့္ေရာက္ရွိမႈႏွင့္

ေစ်းကြက္တန္ဖိုးသည္

ေဒၚလာ

၅၂၅

သန္းမွ်ရွိသည္ဟု
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(The World Bank) ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားက ေၾကာ္ျငာက႑၏

ကမၻာ႔ဘဏ္

တိုးတက္မႈမ်ားကို ထပ္မံလမ္းဖြင့္ေပးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းေအဂ်င္စီေပါင္း (၁၇၂) ခုရွိေနျပီး ၎တို႕အနက္မွ
(၅)

ႏိုင္ငံတကာအရည္အေသြးမီပါသည္။22

ခုသာ

သို႕ေသာ္လည္း

ေၾကာ္ျငာေစ်းကြက္သည္

ေစ်းကြက္မတည္ျငိမ္ေသးမႈေၾကာင့္

ခရိုနီစီးပြားေရးသမားမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ အေတာ္အတန္ကင္းလြတ္ေနပါေသးသည္။ ျခံုငံုသုံးသပ္ရမည္ဆိုလ်င္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာႏွင့္ အသံ
လႊင့္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလမွစ၍ ေန႕စဥ္သတင္းစာမ်ား ထုတ္ေဝႏိုင္ျခင္း၊ ဖက္စပ္ရုပ္ျမ
င္သံၾကား႒ာနအသစ္မ်ားႏွင့္ FM ေရဒီယိုအသံလႊင့္႒ာနမ်ားေၾကာင့္ ဆက္လက္ျမင့္မားေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေစာပိုင္းက တင္ျပခဲ့သည့္

တယ္လီဖုန္းလုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားရသည့္ တယ္လီေနာ ႏွင့္ အိုရီဒို ကုမၸဏီမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ားစီးဝင္လာျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ကိုပို၍
အားျဖည့္ေပးပါလိမ့္မည္။
ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေရရွည္တည္တန္႕ႏိုင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခု ထုတ္ေဝခြင့္လိုင္စင္ရထားေသာ (သို႕မဟုတ္) ရမည္ျဖစ္ေသာ
သတင္းစာ

(၁၆)

ေစာင္စလုံး

လက္ရွိေစ်းကြက္တြင္

ရွင္သန္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္

ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။

အသံလႊင့္မီဒီယာက႑တြင္

ဆိုလ်င္လည္း ခရိုနီစီးပြားေရးသမားမ်ားကသာ MRTV-4 စသည့္ အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ SkyNet ကဲ့သို႕

ပုဂၢလိက ရုပ္ျမင္သံၾကား ႒ာနမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ဆဲျဖစ္ပါသည္။ ပံုႏွိပ္ႏွင့္ အသံလႊင့္မီဒီယာမွ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား
အတြက္လည္း

ႏိုင္ငံပိုင္ရုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္

သတင္းစာမ်ားကို

အမ်ားပိုင္အျဖစ္ကူးေျပာင္းရန္

စီစဥ္ေနသည့္

ျပန္ၾကားဝန္ၾကီး႒ာန၏

ယွဥ္ျပိဳင္မႈက အဓိကစိန္ေခၚမႈျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဤအေတာအတြင္း မဇိၨ်မ၊ ဧရာဝတီ စသည့္ ျပည္ပမွ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသည့္
သတင္း႒ာနမ်ားသည္လည္း

ႏိုင္ငံတကာကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား

ရပ္ဆိုင္းႏိုင္သည့္အတြက္

၎တို႕၏

ေစ်းကြက္အသစ္တြင္

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား – ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို မီဒီယာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား (Regulation)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္ မီဒီယာစီမံခန္႕ခြဲသူမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမႇင့္သင္တန္းမ်ား လိုအပ္သည္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕
ျပန္႕လက္ခံသိျမင္ၾကသည့္အျပင္ ျပီးခဲ့သည့္ စစ္အစိုးရက ခ်န္ထားရစ္ခဲ့သည့္ ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားျပားသည့္ မီဒီယာဥပေဒမ်ားကို
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ အမ်ားကလိုလားၾကပါသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒမ်ားတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ပံုႏွိပ္စက္ႏွင့္ ထုတ္ေဝသူမ်ားဥပေဒႏွင့္ ၂၀၀၄
ခုႏွစ္၊

အီလက္ထေရာနစ္

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒမ်ား

ပါဝင္ၾကပါသည္။

ပံုႏွိပ္စက္ႏွင့္

ထုတ္ေဝသူမ်ားဥပေဒတြင္

အားလုံးေသာ

သတင္းမီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ရန္ႏွင့္ စာေပစီစစ္ေရးအဖြဲ႕မွ စီစစ္တည္းျဖတ္ျပီးမွ ထုတ္ေဝခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
အီလက္ထေရာနစ္
ပတ္သက္ေသာ

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒတြင္

သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားအား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါဝင္ပါသည္။23

အဆိုပါ

ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းမျပဳလုပ္ရ”

ဥပေဒႏွစ္ခုစလုံးသည္

“ႏိုင္ငံေတာ္၏

ဆိုသည္႕
အစိုးရက

လံုျခံဳေရးႏွင့္

အဓိပၸာယ္မတိက်သည့္

လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားႏွင့္
စာလုံးအသုံးအႏႈန္းမ်ား၊

သတင္းစာသမားမ်ားအားဖမ္းဆီးအက်ဥ္းခ်ရန္ႏွင့္

လြတ္လပ္စြာေဟာေျပာခြင့္ကို ပိတ္ပင္ဟန္႕တားရန္ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မီဒီယာသမားမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ၾကပါသည္။
အစိုးရက က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ အသံလႊင့္မီဒီယာနယ္ပယ္တြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး႒ာနက အသံလႊင္႕လုပ္ငန္းမ်ား
ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈ မီဒီယာဥပေဒ၊ ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား စသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားကို
ဦးေဆာင္ေရးဆြဲလ်က္ရွိပါသည္။

တစ္သီးတစ္ျခားစီျဖစ္ျပီး

ပို၍ရွုပ္ေထြးေစသည္မွာ

၂၀၁၂

ခုႏွစ္တြင္

သမၼတဦးသိန္းစိန္က

တစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိသည့္ ၾကားျဖတ္စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (Interim Press Council) ကို ဖြဲ႕စည္းေပးျပီး ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးဥပေဒမူၾကမ္းကို

ေရးဆြဲရန္ တာဝန္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယေန႕တည္ရွိေနေသာ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္း သုံးခု (“ျမန္မာသတင္းစာဆရာမ်ားအစည္းအရုံး”၊
“ျမန္မာသတင္းစာဆရာမ်ား သမဂၢ”၊ “ျမန္မာသတင္းစာဆရာမ်ားကြန္ရက္”) တို႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၾကားျဖတ္စာနယ္ဇင္းေကာင္စီတြင္
အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ၾကပါသည္။
သို႕ေသာ္လည္း ၾကားျဖတ္စာနယ္ဇင္းေကာင္စီမွာ အစမေကာင္းခဲ့ပါ။ ယင္းေကာင္စီကို မည္သို႕မည္ပံု အစိုးရက ခ်ဳပ္ကိုင္မည္ႏွင့္
မည္သူမ်ားႏွင့္

ဖြဲ႕စည္းမည္တို႕ႏွင့္

ပတ္သက္သည့္

ျပႆနာမ်ားရွိလာပါသည္။

အစိုးရက

ယင္းေကာင္စီအား

စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္

မွတ္ပံုတင္ေရး႒ာန၏ လက္ေအာက္တြင္ ရွိေစခ်င္သည္။ ေကာင္စီဝင္ အေယာက္ (၃၀) တြင္ အစိုးရခန္႕ပုဂိၢဳလ္ (၁၀) ဦးပါဝင္ေစသည္။
ဤ

ျပႆနာမ်ားကို

၂၀၁၂

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေနစဥ္တြင္ပင္
အမည္ေပးထားသည့္
ဥပေဒၾကမ္းသည္

ခုႏွစ္၊

ျပည္တြင္း၊

စက္တင္ဘာလတြင္

ျပည္ပမွ

ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ျပီးမွ

မီဒီယာသမားမ်ားႏွင့္

ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး႒ာနမွလည္း

ကိုယ္ပိုင္ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီမွ

ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရျခင္း၊

ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္း

ဥပေဒၾကမ္းတြင္

“ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္

အျပိဳင္ေရးဆြဲေနပါသည္။

ထုတ္ေဝျခင္းဆိုင္ရာ

အဆိုျပဳထားေသာ

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို
ပံုသဏၭာန္မ်ားျဖင့္

လွစ္လ်ဴ႐ႈျပီး

အခ်က္မ်ားကို

မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ”

စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက

မွတ္ပံုတင္ရျခင္းစသည့္

စတင္ႏိုင္ပါသည္။

ထည့္သြင္းေရးဆြဲသင့္သည့္

ဟု

ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး႒ာန၏

ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားအားလုံးအတြက္

ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားကို

ထည့္သြင္းထားသည္ဟု

ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ပါသည္။ (ယင္းကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားက ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျပီးေနာက္ပိုင္း စိစစ္အေရးယူျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ပါသည္။) သို႕ေသာ္လည္း
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး႒ာနမွ အရာရွိမ်ားကမူ ဝန္ၾကီး႒ာနအေနျဖင့္ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ
ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႉျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ျပီး မီဒီယာေလာကမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ျပည့္စံုတိက် မွ်တေသာဥပေဒၾကမ္းျဖစ္ေအာင္ ပါဝင္
ေရးဆြဲေစခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအေစာပိုင္းတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး႒ာနမွ တင္သြင္းသည့္
ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီမွ ယင္းမူၾကမ္းကို ရုပ္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါသည္။ သိပ္မၾကာေသးခင္က
လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုစလုံးကို လက္ခံစဥ္းစားျပီး ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး႒ာနမွတင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးက
အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဤအေတာအတြင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က စာနယ္ဇင္းေကာင္စီမွ တင္သြင္းသည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့သျဖင့္
ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရးဥပေဒႏွင့္

ပတ္သက္ျပီး

ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခုၾကား

ေနာက္ဆုံး

အဆုံးအျဖတ္အတြက္

အျပင္းအထန္ယွဥ္ျပိဳင္ရမည့္

အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ထြက္ေပၚလာမည့္ ဥပေဒက ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး႒ာန၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ မီဒီယာေလာက၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို
မည္သို႕ မွ်တပါဝင္ေစမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။
၎အျပင္

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက

“သတင္းအခ်က္လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာဥပေဒ”

(Freedom of Information Law)

တစ္ခု၏ အေရးၾကီးမႈကိုလည္း ေထာက္ျပၾကပါသည္။ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးက “သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ရရွိႏိုင္ျခင္းသည္
ေကာင္းမြန္ေသာ
ေဒသဆိုင္ရာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို
တာဝန္ရွိသူမ်ား၏

ျဖစ္ေပၚေစသည္”

ဟု

မွတ္ခ်က္ခ်ပါသည္။

“သတင္းအခ်က္လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုင္ရာဥပေဒ”

အျခားပုဂိၢဳလ္မ်ားက

ကို

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္

အတိအက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္

အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အာဏာအေျခခံကို အဆိုပါဥပေဒမ်ိဳးက အနၱရာယ္ေပးႏိုင္သည္ဆိုသည့္ ထင္ျမင္မႈမ်ားအေပၚတြင္
ေမးခြန္းထုတ္ၾကပါသည္။

တိင
ု း္ ရင္းသားတိ႕ု ၏ အသံမ်ား (Ethnic Voices)
အထက္တြင္

ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္အတိုင္း

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားေနထိုင္ရာ

ေဒသမ်ားမွ

တိက်မွန္ကန္၍

မွ်တေသာ

သတင္းမ်ား

ေဖာ္ထုတ္ရရွိရန္အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ ၾကီးမားလွပါသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အေျခစိုက္ သတင္းစာအခ်ိဳ႕မွ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားစြာတြင္
သတင္းေထာက္မ်ား ခန္႕အပ္ထားရွိေသာ္လည္း ယံုၾကည္အားထားေလာက္သည့္ သတင္းမ်ားရရွိရန္ အကန္႕အသတ္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ပ႗ိပကၡမ်ား ျဖစ္ ပြားေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေနရာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို

တိုက္ခိုက္ေနသည့္

စစ္သတင္းမ်ားကို

ထိန္းခ်ဳပ္ထားျပီး

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကလည္း

ေဒသခံမီဒီယာမ်ားအား ၎တို႕ဘက္မွ ေထာက္ခံေရးသားရန္ ဖိအားေပးႏိုင္ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည့္ “ကခ်င္သတင္းအုပ္စု” (Kachin

News Group) မွ တစ္ဦးက ၎တို႕သတင္း႒ာနအေနျဖင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် လြတ္လပ္စြာေရးသား သတင္းပို႕ႏိုင္ရန္ ၾကိဳးစားေသာ္လည္း
အျခားမီဒီယာမ်ားႏွင့္ စာလ်င္ ၎တို႕က ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (Kachin Independence Organization) (ေကအိုင္အ/ို KIO) ကို
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ပို၍ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႕ကို ေကအိုင္အို ဘက္မွ ရပ္တည္ေရးသားသည္ဟု အထင္ခံရေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း
သီးျခားေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းမႈတစ္ခုတြင္မူ ေကအိုင္အို ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ကခ်င္သတင္းအုပ္စုသည္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားကို စစ္စစ္
မွန္မွန္ကိုယ္စားမျပဳေၾကာင္း ေျပာပါသည္။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ၊ ကခ်င္သတင္းအုပ္စုမွ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူက ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း
မွ ျပည္သူအမ်ားစုတြင္ အစိုးရအေပၚ မေကာင္းေသာအျမင္မ်ားရွိၾကျပီး လြတ္လပ္ေသာ သတင္းဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္အဖို႕ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏
အေတြးအေခၚကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူအခ်ိဳ႕က တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီး ပြားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္
ေဒသဆိုင္ရာ မီဒီယာမ်ားလုံးဝမရွိေသာ “သတင္းအေမွာင္တိုက္” (Media Dark) မ်ားျဖစ္သည္ဟု ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းမွတ္ခ်က္ခ်ၾကပါ

သည္။ သို႕ေသာ္လည္း အဆိုပါအေျခအေနသည္ ေျပာင္းလဲစျပဳလာျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ တည္ရွိခဲ့ျပီး ယခု
မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခစိုက္၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလမွစ၍ “လမ္းျပၾကယ္” (The Guiding Star) စာေစာင္ကို မြန္ဘာသာျဖင့္

စတင္ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေနသည့္ “မြန္သတင္း ေအဂ်င္စီ” (Mon News Agency) ကဲ့သို႕ေသာ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာအနည္းငယ္မွ်

ဖြဲ႕စည္းရပ္တည္ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၎သတင္း႒ာနသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္ေနလင့္ကစား ၎တို႕ကိုယ္စားျပဳေသာ
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏

အသံကို

႐ႉျမင္သုံးသပ္ႏိုင္ပါသည္။

ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ရန္

အလားတူပင္

ေန႕စဥ္သတင္းစာတစ္ေစာင္

ၾကိဳးစားေနသည့္

ထုတ္ေဝခြင့္လိုင္စင္ရရွိထားျပီး

အျခားတိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားအတြက္

(Karen

ကရင္သတင္း႒ာန

News)

သည္

စံျပနမူနာတစ္ခုအျဖစ္

မၾကာေသးခင္က

ေဒသဆိုင္ရေရဒီယိုအသံလႊင့္႒ာနတစ္ခု

ေဒသဆိုင္ရာ

တည္ေထာင္ေရးအတြက္လည္း

ေဆြးေႏြးေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္း ေနာက္ထပ္ ေရဒီယိုအသံလႊင့္႒ာနမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္လိုင္စင္မ်ား
ေလွ်ာက္ထားေနၾကပါသည္။
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္ ေဒသဆိုင္ရာမီဒီယာမ်ားအား မွတ္ပံုတင္ရန္၊ လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္အတြက္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ျပီး တပ္မေတာ္မဟုတ္ပဲ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနက အသံလႊင့္လိႈင္းမ်ား ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္သည္ဟု

ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားသည္
ေဒသဆိုင္ရာမီဒီယာမ်ားအား
မွတ္ပံုတင္ရန္၊
လိုင္စင္ထုတ္ေပးရန္အတြက္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ျပီး
တပ္မေတာ္မဟုတ္ပဲ
ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနက
အသံလႊင့္လိႈင္းမ်ား
ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးျခင္းကို
ထိန္းခ်ဳပ္သည္

ဆိုပါသည္။ ဤအဆင့္မ်ားက ေဒသဆိုင္ရာ ျပည္သူမ်ားကို သတင္းပို႕ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရဒီယိုအပါအဝင္ ေဒသဆိုင္ရာ မီဒီယာမ်ား
တည္ရွိျဖစ္ေပၚလာျခင္းႏွင့္

တိက်မွန္ကန္ေသာ

မွ်ေဝေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဆိုသည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို

ေပးပါသည္။

ရန္ကုန္အေျခစိုက္

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက

ပင္မသတင္း႒ာနမ်ားအား

ေဒသဆိုင္ရာ

ေရဒီယိုအသံလႊင့္႒ာန

မ်ားေပၚေပါက္လာေရးသည္ အထူးအေရးၾကီးသည္ဟု ခံယူၾကျပီး လက္ရွိ ေတြ႕ျမင္ေနရသည့္ လကၡဏာမ်ားက အဆိုပါ ေရဒီယိုမ်ား
အလ်င္အျမန္ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္အေျခအေနကို
အလ်င္အျမန္ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္

ညႊန္ျပေနပါသည္။

အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုကို

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူတစ္ဦးက

အၾကံျပဳပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

ေဒသဆိုင္ရာ

ေကအိုင္အိုတြင္

ေရဒီယိုမ်ား

ကိုယ္ပိုင္ FM

အသံလႊင့္႒ာနတစ္ခုရွိေနျပီး မွန္ကန္သည့္အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ၎အသံလႊင့္႒ာနကို ေဒသဆိုင္ရာ ေရဒီယိုအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ပါသည္။
အလားတူ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ိဳးကို အျခားျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
ဤအေတာအတြင္း တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားသည္ ၎တို႕၏ စုေပါင္းညီညြတ္သည့္ အသံကို ရွာေဖြရန္ ၾကိဳးစားေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာ့သတင္းအင္တာေနရွင္နယ္ (Burma News International/BNI) သည္ ေသးငယ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ားစုေပါင္း

ပါဝင္သည့္ အုပ္စုျဖစ္၍ အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားစုသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ၾကပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအလႉ႕ရွင္မ်ား၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္
ျမန္မာ့သတင္းအင္တာေနရွင္နယ္သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ သတင္း႒ာနေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ပထမဆုံးေသာ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာညီလာခံတစ္ခုကို ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ညီလာခံက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းတြင္
ျပန္လည္အေျခစိုက္ရန္

ၾကိဳးစားေနၾကေသာ

ေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

မဇိၨ်မ

ကဲ့သို႕

သတင္း႒ာနမ်ား

ၾကံုေတြ႕ေနရသည့္

သတင္း႒ာနအနည္းငယ္မွ်

အခက္အခဲမ်ားကို

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႕

အသြင္သဏၭာန္အားျဖင့္

ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း

ကုလားတန္သတင္း႒ာန (Kaladan Press)၊ ကခ်င္သတင္းအုပ္စု၊ ရွမ္းသတင္းေအဂ်င္စီ (Shan Herald Agency for News) စသည့္

သတင္း႒ာနမ်ားမွာ ႏိုင္ငံျပင္ပတြင္ ဆက္လက္အေျခစိုက္ျပီး ျပည္တြင္းသို႕ လွမ္းၾကည့္ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယေန႕
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာမ်ား၏ ရပ္တည္မႈကို အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု မရွိေသးေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႕ဆိုရာတြင္ မီဒီယာ ဝက္ဆိုက္မ်ား (Media Websites) ကို ဝင္ေရာက္ခိုးဝွက္ျခင္း (Hacking) ႏွင့္ တပ္မေတာ္က
သတင္းသမားမ်ားအား မမွန္မကန္သတင္းပို႕သည္ဆိုသည့္ စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းတို႕ ပါဝင္ပါသည္။24

လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား ခိုင္ခိုင္မာမာ တည္ရွိေနေသာ္ ျငားလည္း ကြၽန္ပ္တို႕ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ အမ်ားစုက
ဗမာလူမ်ားစုႏွင့္

အျခားလူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား

ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို

မီဒီယာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ေပါင္းကူးဆက္စပ္ေပးရန္လိုအပ္

ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳၾကပါသည္။ အဆိုပါ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ျမန္မာမီဒီယာမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏
အသံမ်ားအား အေလးအနက္ ထည့္သြင္းေရးသားတင္ျပျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေလးစားယံုၾကည္ထိုက္ေသာ
ေဒသကိုယ္စားျပဳအသံမ်ားအျဖစ္
ဗမာမီဒီယာသမားမ်ား

ပူးတြဲ၍

အားေကာင္းခိုင္မာေစျခင္းတို႕
သတင္းပို႕ေရးစီမံခ်က္

ပါဝင္ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊

၎ၾကိဳးပမ္းမႈႏွစ္ခုစလုံးကို
ရန္ကုန္ျမိဳ႕အေျခစိုက္

တိုင္းရင္းသားႏွင့္
သတင္း႒ာနမ်ားတြင္

တိုင္းရင္းသားမီဒီယာသမားမ်ားအား အလုပ္သင္အျဖင့္ ခန္႕အပ္တာဝန္ေပးျခင္းႏွင့္ ဗမာႏွင့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေၾကာင္းကို
သိနားလည္မႈျမႇင့္တင္သည့္ အသံလႊင့္အစီအစဥ္မ်ား ထုတ္လႊင့္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေစႏိုင္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား – ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို မီဒီယာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

မီဒီယာျဖင့္ ၾကားဝင္ျဖန္ေျဖျခင္း (Media Interventions)
မီဒယ
ီ ာကို လက္နက္တစ္ခအ
ု ျဖစ္ အသုးံ ျပဳျခင္း (Media as Tool)
၁။ ျငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရး ရုပ္ျမင္သံၾကားဇာတ္လမ္း (Peacebuilding Television Drama)
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက ဗမာႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား လက္ရွိ တည္ရွိေနသည့္ မေကာင္းျမင္မႈမ်ားႏွင့္ အထင္အ
ျမင္လြဲမွားမႈမ်ားကို ပညာေပး သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းတစ္ခုကို အေျချပဳ၍ စီစဥ္တင္ဆက္သည့္ သဘာဝက်သည့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားဇာတ္လမ္းတြဲ
မ်ားျဖင့္ ခ်ိဳးဖ်က္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။25 အျပန္အလွန္ေလးစားမႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားကို အားေပးသည့္ ဆက္ဆံတည္ေဆာက္မႈမ်ား
ျဖင့္

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကို

ကိုယ္စားျပဳသည့္

သရုပ္ေဆာင္မ်ားျဖင့္

ဇာတ္အိမ္တည္ရပါမည္။

အလားတူပင္

က်ယ္ျပန္႕ေသာ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္ ၾကည့္႐ႈသူမ်ားကို ခိုင္ခိုင္မာမာစည္းရုံးဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရုပ္ျမင္သံၾကားထုတ္လုပ္႐ိုက္ကူးေ
ရးအဖြဲ႕ကိုလည္း မတူညီေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားျဖင့္ စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းရပါမည္။

နည္းပညာဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား (Technical Elements)

ရည္ရြယ္သည့္ ပရိသတ္အမ်ိဳးအစား

အေထြေထြ (သို႕ေသာ္) ဗမာႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအားလုံးလႊမ္းျခံဳပါ

(Target audience)
တင္ျပမႈ ပံုသဏၭာန္ (Format)

ရုပ္ျမင္သံၾကား ဇာတ္လမ္းတြဲ၊ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ျပည္ပအသံလႊင့္႒ာနမ်ားမွ စတင္သင့္သည္

အသံလႊင့္အခန္းက႑

အပတ္စဥ္၊ ဗမာႏွင့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာမ်ားျဖင့္ ထုတ္လႊင့္သည့္ မိနစ္ ၃၀ စာဇာတ္လမ္းမ်ား

(Broadcast Components)
ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက ္ရွိမႈအခန္းက႑မ်ား

ေရဒီယိုအသံလႊင့္မႈအျဖစ္လည္း ကူးေျပာင္းထုတ္လႊင့္ႏိုင္ျခင္း

(Outreach Components)
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အားေပးလံႈ႕ေဆာ္ရန္အတြက္ သင္ၾကားမႈအေထာက္အကူအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း
ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားကို ဒီဗြီဒီ (DVD) ႏွင့္ ဇာတ္လမ္းေရးသားခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ စာသင္ေက်ာင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသို႕ ျဖန္႕ခ်ီျခင္းျဖင့္ ပညာေရးစနစ္အတြင္းသို႕ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ျခင္း
ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကို အေလးအနက္ေထာက္ခံသည့္ ျပည္တြင္းမွ ထင္ရွားေသာအႏုပညာရွင္မ်ား (ဥပမာ ဇာဂနာ) က ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားတြင္
ဧည့္သည္သရုပ္ေဆာင္အျဖစ္ ပါဝင္ျခင္း
ဇာတ္လမ္းႏွင့္ ဇာတ္အိမ္အေၾကာင္း ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ပါဝင္ေသာ သရုပ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပရိသတ္ၾကား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ Facebook တြင္
အင္တာနက္ေဆြးေႏြးပြဲ (Online Forum) အစီအစဥ္တစ္ခုကို ကမကထျပဳဖန္တီးျခင္း
ရည္ရြယ္သည့္ ရလဒ္မ်ား (Desired Outcomes)

အသိအျမင္ (Knowledge)

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအၾကား အေတြ႕အၾကဳံမ်ားႏွင့္ ေန႕တဓူဝ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဘဝမ်ားကို ပိုမိုနားလည္သိျမင္ျခင္း

အျခားတစ္ေယာက္/တစ္စုကို မေကာင္းျမင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား သိျမင္နားလည္ျခင္း
တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအၾကား တူညီမႈမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားမႈမ်ား၊ မတူညီေသာ သမိုင္းအစဥ္အလာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ နာက်င္မႈမ်ားကို နားလည္ျခင္း

စိတ္ေနသေဘာထား (Attitude)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၊ အုပ္စုမ်ား၊ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား လူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာအျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈမ်ား တိုးပြားျခင္း
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြင္း ျငင္းပယ္ခံရမႈနည္းလာသည္ဟု ခံစားျပီး ဗမာလူမ်ားစုကလည္း အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားအား တန္းတူညီမွ် ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္မ်ားဟု
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြင္း အျခားအုပ္စုမ်ားအေပၚ ေလးစားမႈျမင့္မားျပီး ဗမာလူမ်ားစုအေပၚတြင္ ထားရွိသည့္ “ငါတို႕ႏွင့္သူတို႕” (Us-versus-them)
ဆိုသည့္အေတြးအေခၚကို စြန္႕လႊတ္ျခင္း
မတူကြဲျပား၊ ျခားနားေသာ ညီညြတ္မႈျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေရွ႕သို႕ဆက္လက္ခ်ီတက္ႏိုင္သည္ဟု ႏိုင္ငံသားမ်ား ယံုၾကည္ၾကျခင္း

အျပဳအမူ (Behavior)

ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား အျခားတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၏ အၾကံ ဉာဏ္မ်ားကို လက္ခံျခင္း
ႏိုင္ငံသားမ်ားက အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ သည္းခံမႈႏွင့္ ေလးစားမႈကို နည္းလမ္းအသစ္မ်ားျဖင့္ လက္ေတြ႕ေဖာ္ျပျခင္း
ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံးက အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းအသစ္မ်ားကို လက္ေတြ႕က်င့္သုံးျခင္း
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၂။ စံုစမ္းစစ္ေဆးသတင္းပို႕ျခင္း ေရဒီယို/ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္ (Investigative Reporting Radio/Television Program)

“ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သူရဲေကာင္းမ်ား”။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား ကြဲျပားမႈမ်ားအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားအတြင္း တင္းမာမႈမ်ားျမင့္မားေနသည့္ အေျခအေနကို အထူးျပဳေျပာၾကားၾကပါသည္။ အဆိုပါ ကြာဟမႈမ်ားကို
ေပါင္းကူးေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ အုပ္စုမ်ားအၾကား ဆန္႕က်င္ဘက္ မေကာင္းျမင္မႈမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

သူရဲေကာင္းမ်ားအေၾကာင္း စံုစမ္းစစ္ေဆးသတင္းပို႕သည့္ အခန္းဆက္ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသည္။ သတင္းပို႕ခ်က္အတိုမ်ားျဖင့္
မတူညီေသာ

တိုင္းရင္းသားမ်ား၊

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို

ဘာသာေရးအုပ္စုမ်ားမွ

အျခားသူမ်ားအတြက္

သာမန္ျပည္သူမ်ားက

ကူညီေျဖရွင္းေပးပံု၊

ကာကြယ္တားဆီးပံုမ်ားကို

၎တို႕၏

သက္ဆိုင္ရာ

ေဖာ္ထုတ္တင္ဆက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ေသးငယ္ေသာ

အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို
ဥပမာအားျဖင့္

ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕

ကူညီေထာက္ပံ့ပံု၊
မိတီၳလာျမိဳ႕နယ္တြင္

ဘာသာေရးပ႗ိပကၡမ်ား ျဖစပြားေနခ်ိန္တြင္ မြတ္ဆလင္ (၄၀၀) ခန္႕အား လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္တစ္ပါး၏
အေၾကာင္းကို သတင္းပို႕တင္ဆက္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။

နည္းပညာဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား

ရည္ရြယ္သည့္ ပရိသတ္အမ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္သူမ်ားအားလုံး

တင္ျပမႈ ပံုသဏၭာန္

ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္လႊင့္မည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသတင္းပို႕ျခင္း အစီအစဥ္အတိုမ်ား

အသံလႊင့္အခန္းက႑

ရုပ္ျမင္သံၾကား။ ။ သတင္းပို႕ခ်က္အတိုကေလးမ်ားပါဝင္ေသာ တစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္ မိနစ္ (၃၀) စာ အစီအစဥ္
ေရဒီယို။ ။ တစ္ပတ္လ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္ (၁၅) မိနစ္စာ အစီအစဥ္မ်ား

ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိမႈအခန္းက႑မ်ား

အဆိုပါ သတင္းပို႕ခ်က္အစီအစဥ္မွ သီးျခားတယ္လီဖုန္းလိုင္း တစ္လိုင္း ဖြင့္လွစ္ထားျပီးႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွသူရဲေကာင္းတို႕၏တကယ္႔အျဖစ္အပ်က္အသစ္မ်ားအား
လက္ခံစုေဆာင္းျခင္း။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လူမႈဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမွ ေပးပို႕ေသာ စာမ်ားမွလည္း လက္ခံရရွိျခင္း

အစီအစဥ္ထုတ္လႊင့္ေနသည့္အခ်ိန္အတြင္း ပရိသတ္မ်ားအား (တယ္လီဖုန္းလိုင္းမွတဆင့္) တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ေဆြးေႏြး၍ တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္
ဘာသာေရးတင္းမာမႈျပႆနာမ်ားကို အေျဖရွာရန္စီစဥ္ေပးျခင္း
လူၾကိဳက္အမ်ားဆုံးႏွင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေကာင္းဆုံးအစီအစဥ္မ်ားကို သတင္းမွတ္တမ္း (Documentaries) အသြင္ျဖင့္ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈ အသံလႊင့္အစီအစဥ္မ်ားမွ
ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ရန္ ထုတ္လုပ္ျခင္း
ရည္ရြယ္သည့္ ရလဒ္မ်ား

အသိအျမင္

ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား အျခားေသာ ကိုးကြယ္ရာဘာသာမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ တရားမ်ားကို ပိုမိုသိနားလည္ျခင္း
မတူညီေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို သိျမင္ျခင္းႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းေရး ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းလမ္းမ်ားကို
သိျမင္လာျခင္း
ကိုးကြယ္ရာဘာသာမ်ား၊တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းရရွိသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ အျခား အရင္းအျမစ္မ်ားထက္
ပို၍ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည္ဟု နားလည္ျခင္း

စိတ္ေနသေဘာထား

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘာသာေပါင္းစံု၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု လက္ခံျခင္း
အျခားဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ သည္းခံနားလည္ျပီး မေကာင္းျမင္လိုစိတ္နည္းပါးျခင္း
ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးရွိသည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း

အျပဳအမူ

သူရဲေကာင္းမ်ားအေၾကာင္း သတင္းပို႕ခ်က္မ်ားမွရရွိေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကို အသုံးခ်၍ မိမိတို႕အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းမွ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း
ဘာသာေပါင္းစံု၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။ အမုန္းတရားႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို လံႈ႕ေဆာ္ေသာ ေဟာေျပာမႈမ်ားကို သည္းခံႏိုင္စိတ္မရွိျခင္း
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ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား – ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို မီဒီယာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

၃။ ေသာတရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ပါဝင္သည့္ ေရဒီယို/ရုပ္ျမင္သံၾကား စကားေျပာပြဲမ်ား (Participatory Radio-Television

Talk Show)
“ေဒသဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ား၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား”။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား

နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္းတည္ရွိေနသည့္

မယံုၾကည္မႈမ်ား၊

အထူးသျဖင့္

ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္

ဆက္လက္တည္ရွိေနဆဲျဖစ္သည့္ “ငါတို႕ဘက္ႏွင့္ သူတို႕ဘက္” ဆိုသည့္ စိတ္ေနသေဘာထားကို အထူးျပဳ ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ေဒသ
ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားကို အစိုးရက ခန္႕အပ္ေသာအရာရွိမ်ားက ဦးေဆာင္သည္ျဖစ္၍ ဗမာႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္
၎တို႕၏ အသံမ်ားကို ရင္ဖြင့္ရန္ အလြန္အခက္အခဲရွိေနပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကို ပရိသတ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈျဖင့္
ေဖာ္ညႊန္းတင္ျပသည့္ ႏိုင္ငံေရးစကားေျပာပြဲမ်ား ေရဒီယိုမွ ထုတ္လႊင့္ျခင္းျဖင့္ ဤအခက္အခဲကို ေျဖရွင္းႏိုင္ပါသည္၊ အဆိုပါအစီအစဥ္ကို
ေဒသဆိုင္ရာအတြက္သာမကပဲ သယံဇာတပစၥည္းမ်ား ခြဲေဝအသုံးခ်ျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈစသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္အေၾကာင္းအရာမ်ား
အတြက္ပါ အသုံးခ်ႏိုင္ပါသည္၊ အဆိုပါအစီအစဥ္တြင္ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းမွ်တေသာ ပရိသတ္မ်ားပါဝင္၍ ဖိတ္ၾကားထားသည့္
မတူညီေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ အစိုးရ႒ာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ေစႏိုင္ပါသည္၊ အဆိုပါအစီအစဥ္ကို
ရုပ္ျမင္သံၾကားအတြက္ပါ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

နည္းပညာဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား

ရည္ရြယ္သည့္ ပရိသတ္အမ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္သူမ်ားအားလုံး။ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား

တင္ျပမႈ ပံုသဏၭာန္

တစ္ပတ္တစ္ၾကိမ္လႊင့္ ေရဒီယိုအစီအစဥ္၊ တိုက္႐ိုက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ နားေထာင္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ တယ္လီဖုန္းမွတဆင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္

အသံလႊင့္အခန္းက႑

ေဒသအလိုက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အေရးၾကီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပျခင္း
အစီအစဥ္ထုတ္လႊင့္သူက ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ (သို႕မဟုတ္) ဧည့္သည္မ်ားအား ေမးျမန္းျခင္း
နားေထာင္ေနသူမ်ားမွ တယ္လီဖုန္းမွတဆင့္ ဧည့္သည္ (သို႕မဟုတ္) ဧည့္သည္မ်ားအား ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ မွတ္ခ်က္မ်ားေျပာၾကားျခင္း

ဧည့္သည္ (သို႕မဟုတ္) ဧည့္သည္မ်ား၏ နားေထာင္သူမ်ားသို႕ တုန္႕ျပန္ခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္း
ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိမႈအခန္းက႑မ်ား

အစီအစဥ္မွ ထုတ္လႊင့္မည့္ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားသင့္ေသာ ဧည့္သည္မ်ားအား ပရိသတ္ထံမွ အၾကံျပဳခ်က္ ေတာင္းခံျခင္း
နားေထာင္သူ ပရိသတ္ထဲမွ ဧည့္သည္မ်ားအား ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းႏိုင္ျခင္း
ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ ဖိတ္ၾကားထားေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥမ်ားကို
အဆုံးအျဖတ္ျပဳႏိုင္ျခင္း
သက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာကို ေျဖရွင္းသည့္ အရာရွိမ်ား၏ တိုးတက္မႈအေျခအေနကို တိုင္းတာႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္သြယ္ရမည့္
တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မ်ား (သို႕မဟုတ္) SMS ပို႕ရမည့္ Code နံပါတ္မ်ား ရရွိျခင္း
ေအာင္ျမင္မႈ (သို႕မဟုတ္) ရွုံးနိမ့္မႈမ်ားကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ျပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ရွုံးနိမ့္မႈအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို သိရွိႏိုင္ျခင္း
ေနာက္ဆက္တြဲအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ျပီးခဲ့သည့္အပတ္မွ ျပႆနာမ်ားကို ျပန္လည္ ေလ့လာေဆြးေႏြးျပီး သင္ခန္းစာမ်ားထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ အေျဖအတူရွာျခင္း

ရည္ရြယ္သည့္ ရလဒ္မ်ား

အသိအျမင္

ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႕သည္ ၎တို႕၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ျပီး အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ တာဝန္ခံမႈကို
ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္ဟု နားလည္ျခင္း
ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႕သည္ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အေရးၾကီးကိစၥမ်ားႏွင့္ပါသက္၍ မီဒီယာမွ တဆင့္ ၎တို႕ကိုယ္တိုင္ ေဖာ္ျပႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟု
ယံုၾကည္ျခင္း
တူညီေသာ ျပႆနာမ်ား၊ အလားအလာရွိေသာ အေျဖမ်ားအားလုံးသည္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ျပည္သူအားလုံးအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိသည္ဟု သိနားလည္ျခင္း
အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက အာဏာခြဲေဝျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတို႕မွ ၎တို႕ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည္မဟုတ္ဟု
နားလည္ျခင္း

စိတ္ေနသေဘာထား

အစိုးရသည္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ျပီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္သည္ဟု ႏိုင္ငံသားမ်ားက ယံုၾကည္စိတ္ခ်ျခင္း
ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ပတ္သက္မႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈကို ေသခ်ာေစႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္မႈရွိေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ား တိုးပြားလာျခင္း
ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္သည္ အာဏာႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားခြဲေဝေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း

အျပဳအမူ

ျပည္သူလူထုမွ အစိုးရအရာရွိမ်ား၏ တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈမ်ားကို (မ်ားေသာအားျဖင့္) မီဒီယာမွတဆင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ျမင့္မားလာျခင္း
အျခားေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားကို မည္သို႕မည္ပံုေျဖရွင္းၾကသည္ကို ေဖာ္ျပသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုရွာေဖြျခင္း
အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားခြဲေဝျခင္းတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း
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၄။ ေကာလာဟလမ်ားကို ဟာသျဖင့္ တုန္႕ျပန္သည့္ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ (Countering Rumor Radio Satire Program)
“ေရကန္တစ္ဝိုက္မွာ”။

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူ

အမ်ားက

ေက်းလက္ေဒသႏွင့္

တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္

ေကာလာဟလမ်ားက

ျပည္သူတို႕၏ အျမင္သေဘာထားကို ပံုသြင္းရာႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို လံႈ႕ေဆာ္ဖန္တီးရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေနသည္ဟု ေျပာၾကပါသည္။
ျပည္သူအမ်ားက ဘာသာေပါင္းစံုႏွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုဆိုင္ရာ ပ႗ိပကၡသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မစစ္မေဆးပဲ လက္ခံယံုၾကည္တတ္သည့္
အေျခအေနမ်ိဳးတြင္

ေကာလာဟလမ်ားသည္

အထူးတလည္

ေၾကာက္စရာေကာင္းလွပါသည္။

ဤဟာသအစီစဥ္သည္

အဓိကဇာတ္ေကာင္မ်ားက ရပ္ကြက္/ေက်းရြာတစ္ခု၏ ေရတြင္းတစ္ခုအနီး စုေဝးျပီး ေနာက္ဆုံးၾကားသိရသည့္ ေကာလာဟလမ်ားကို
ေဆြးေႏြးၾကသည့္ ဇာတ္အိမ္ျဖစ္ပါသည္္။ ေရတြင္း/ေရကန္ဆိုသည္မွာ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား စုေဝး၍ သတင္းအခ်က္အလက္ဖလွယ္ရာ
ေနရာျဖစ္ပါသည္။

နည္းပညာဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား

ရည္ရြယ္သည့္ ပရိသတ္အမ်ိဳးအစား

ေက်းလက္ေဒသ ျပည္သူမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား

တင္ျပမႈ ပံုသဏၭာန္

ေရဒီယိုအသံလႊင့္ဇာတ္လမ္းႏွင့္ တယ္လီဖုန္းမွ တဆင့္ တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ေဆြးေႏြးျခင္းအစီအစဥ္

အသံလႊင့္အခန္းက႑

အပတ္စဥ္ (၁၅) မိနစ္စာ ျမန္မာဘာသာႏွင့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာအစီအစဥ္မ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းျပမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆြးေႏြးခန္းအစီအစဥ္

ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိမႈအခန္းက႑မ်ား

လူမႈဆက္ဆံေရးကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ေဒသအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ ေကာလာဟလမ်ားကို ေဝဖန္ေလွာင္ေျပာင္သည့္ ဇာတ္လမ္း။ နားေထာင္သူမ်ားမွ
နားလည္မႈလြဲေစႏိုင္သည္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုလုံးတြင္ သိပ္အေရးမၾကီးလွေသာ ေကာလာဟလမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေဝဖန္မည္

ေဒသဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စသည့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္မ်ား၊ တယ္လီဖုန္းမွ တဆင့္ေဆြးေႏြးသူမ်ားပါဝင္ျပီး အစီအစဥ္ထုတ္လႊင့္သူ ဦးေဆာင္သည့္ ေရဒီယို
ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္။ ပို၍အနၱရာယ္ၾကီးေသာ ေကာလာဟလမ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမည္

အခ်ိဳ႕ေသာ ေကာလာဟလမ်ား၏ အနၱရာယ္ၾကီးမႈကို ေဖာ္ျပသည့္ ပံုႏွိပ္ႏွင့္ အင္တာနက္မီဒီယာတြင္ ေတြ႕ရေသာ ကာတြန္းမ်ား
ေရဒီယိုေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္တြင္ ေကာလာဟလမ်ားကို ေခ်ဖ်က္သည့္ အျဖစ္အပ်က္အမွန္မ်ားကို တင္ျပျခင္း၊ ၎တင္ျပခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အင္တာနက္တြင္လည္း
ေဖာ္ျပျခင္း
လူမႈဆက္ဆံေရးကြန္ရက္မ်ားတြင္ ေကာလာဟလမ်ား မည္သို႕မည္ပံု ျဖန္႕ခ်ီေနသည္၊ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနသည္ကို ေလ့လာရန္ႏွင့္ ေရဒီယိုအစီအစဥ္ႏွင့္ အင္တာနက္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ
တင္ျပေသာ အျဖစ္အပ်က္အမွန္၊ အခ်က္အလက္အမွန္မ်ားက မည္သို႕သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ လူမႈဆက္ဆံေရးကြန္ရက္္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း
ရည္ရြယ္သည့္ ရလဒ္မ်ား

အသိအျမင္

ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေကာလာဟလ၏ ဩဇာသက္ေရာက္မႈႏွင့္ ၎ေကာလာဟလမ်ားကို ယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ မေကာင္းေသာအက်ိဳးဆက္မ်ားကို နားလည္ျခင္း
ႏိုင္ငံသားမ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္းႏွင့္ မတူညီေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကိုလည္း ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း
နားလည္ျခင္း

ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေကာလာဟလမ်ားကို လက္မခံပဲ ျငင္းပယ္ျခင္းျဖင့္ ဘာသာမတူ၊ လူမ်ိဳးမတူသူမ်ားအေၾကာင္းကို ပို၍နားလည္ႏိုင္သည္ဟု သိနားလည္ျခင္း
စိတ္ေနသေဘာထား

ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးသင့္သည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း
အျခား ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ အုပ္စုမ်ား၏ သီးျခားစီျဖစ္ေသာ သမိုင္းအစဥ္အလာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ မမွ်တမႈမ်ားကို ယံုၾကည္မႈရွိျခင္း

အျပဳအမူ

တစ္စံုတစ္ရာ မေဆာင္ရြက္မီ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း
စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း။ သတင္းမွားမ်ားကို တုန္႕ျပန္ျခင္း
အျခားပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ အုပ္စုမ်ားကို ႏွိမ့္ခ်ေစာ္ကားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္းစိတ္ဓာတ္ကို ေမြးျမဴျခင္း
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ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား – ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို မီဒီယာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

၅။ မီဒီယာနည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ အထိအခိုက္မခံေသာ ပ႗ိပကၡမ်ားကို သတင္းပို႕ျခင္း။ (Multimedia

Conflict-Sensitive Reporting)
မီဒီယာေလာကမွ သတင္းသမားမ်ားအား သင္တန္းပို႕ခ်ျခင္းကို လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ အမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳၾကေသာ္လည္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ေသာ ပ႗ိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းေပးပို႕ရာတြင္ အရည္အတြက္ေရာ၊ အရည္အခ်င္းပါ
ျမႇင့္တင္ျခင္းသည္လည္း အေရးၾကီးေသာ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဗမာလူမ်ိဳး သတင္းသမားတစ္ဦးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားသတင္းသ
မားတစ္ဦးတို႕ကို အဖြဲ႕တစ္ခုအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တြဲဖက္၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျပီး လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ
အျငင္းပြားမႈမ်ား

စသည့္

ပူးတြဲလႈပ္ရွားမႈကို

ေထာက္ပံ့အားေပးျခင္းျဖင့္

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ
ပံုႏွိပ္ႏွင့္

အထိအခိုက္မခံေသာ

ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို

အင္တာနက္မီဒီယာမ်ားတြင္

ပ႗ိပကၡမ်ားဆိုင္ရာသတင္းမ်ားကို

ပရိသတ္မ်ားကို

အဓိကက်ေသာ

မွန္မွန္ကန္ကန္နားလည္ေစႏိုင္ပါသည္။
စတင္အသုံးျပဳႏိုင္ျပီး

ေနာက္ပိုင္းတြင္

ပူးတြဲေရးသားေပးပို႕ေစျခင္းႏွင့္

ပ႗ိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္

ဤမီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းကို
ေရဒီယိုႏွင့္

ရုပ္ျမင္သံၾကားတို႕မွ

၎တို႕၏

အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊
အစပိုင္းတြင္
ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ရန္

ျပင္ဆင္အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

နည္းပညာဆိုင္ရာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား

ရည္ရြယ္သည့္ ပရိသတ္အမ်ိဳးအစား

တိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး ပါဝင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူမ်ား

တင္ျပမႈ ပံုသဏၭာန္

ပံုႏွိပ္မီဒီယာႏွင့္ အင္တာနက္မီဒီယာမွ အပတ္စဥ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးသတင္းပို႕ျခင္း

အသံလႊင့္အခန္းက႑

ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေရးၾကီးေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပျခင္း

အစီအစဥ္ထုတ္လႊင့္သူမွ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ (သို႕မဟုတ္) ဧည့္သည္မ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း
နားေထာင္ေနေသာ ပရိသတ္မွ တယ္လီဖုန္း (သို႕မဟုတ္) အင္တာနက္မွတဆင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ (သို႕မဟုတ္) ဧည့္သည္မ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း
နားေထာင္သူမ်ား၏ မွတ္ခ်က္မ်ားကို တုန္႕ျပန္ေဆြးေႏြးျခင္း

ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိမႈအခန္းက႑မ်ား

ပူးတြဲတင္ျပေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို အပတ္စဥ္ ျမန္မာႏွင့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာမ်ားျဖင့္ သတင္းေပးပို႕ျခင္း။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ တိုင္းရင္းမ်ားထံ
ေရာက္ရွိပ်ံ႕ႏွံ႕ေစရန္အတြက္ အင္တာနက္မွလည္း ထုတ္လႊင့္ျခင္း
အစီအစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ သတင္းပူးတြဲေရးသားသည့္ ဗမာႏွင့္ တိုင္းရင္းသား သတင္းသမားမ်ားကို ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျပီး ၎တို႕၏
ပူးတြဲသတင္းေရးသားမႈ အေတြ႕အၾကံုမ်ားကို မွ်ေဝျခင္း
ေဒသဆိုင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပ႗ိပကၡမ်ားေျဖရွင္းျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ထိပ္တန္းသတင္းေပးပို႕ခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရုပ္
ရွင္အျဖစ္စီစဥ္ျဖန္႕ခ်ီျခင္း
ထိပ္တန္းသတင္းပို႕အဖြဲ႕အား “အထိအခိုက္မခံေသာ ပ႗ိပကၡမ်ားဆိုင္ရာ အေကာင္းဆုံး သတင္းသမားဆု” မ်ား ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း

ရည္ရြယ္သည့္ ရလဒ္မ်ား

အသိအျမင္

သတင္းသမားမ်ားအၾကား လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္သည့္ အထိအခိုက္မခံေသာ ပ႗ိပကၡမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းေပးပို႕ျခင္းအရည္အေသြးမ်ား ျမင့္မားျခင္း၊ အျခားေသာ
တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အေျဖမ်ားကို သိနားလည္မႈ ျမင့္မားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပ႗ိပကၡမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျပည္သူအမ်ားစု သိနားလည္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအားလုံး၏ သီးျခားစီျဖစ္ေသာ သမိုင္းအစဥ္အလာမ်ားႏွင့္ အားလုံးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ျပည္သူမ်ား သိရွိနားလည္ျခင္း
စိတ္ေနသေဘာထား

ပ႗ိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႕လက္ခံရရွိေနေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွန္ကန္စိတ္ခ်ရသည္ဟု ျပည္သူမ်ားက ယံုၾကည္ျခင္း
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအားလုံးက ၎တို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပ႗ိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တန္းတူညီမွ်ပါဝင္ရမည့္
တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း
သတင္းသမားမ်ားက ၎တို႕သည္ ပ႗ိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ လက္ခံယံုၾကည္ႏိုင္သည့္ တိက်ေသခ်ာေသာ
သတင္းမ်ားေပးပို႕ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္မႈရွိျခင္း
အစိုးရအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ပ႗ိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီးသတင္းေရးသားမႈမ်ား၏ အရည္အေသြးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္စိတ္ေလ်ာ့နည္းျခင္း

အျပဳအမူ

မီဒီယာနည္းလမ္းအားလုံးတြင္ ပ႗ိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပို၍မွ်တေသာ သတင္းေပးပို႕ျခင္း
ႏိုင္ငံသားမ်ားက ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားအေပၚ သည္းခံႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္းမ်ားကို
စဥ္းစားရွာေဖြမႈျမင့္မားျခင္း

အစိုးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက အထိအခိုက္မခံေသာ ပ႗ိပကၡမ်ားဆိုင္ရာသတင္းေပးပို႕ခ်က္မ်ားကို ၎တို႕၏ ပ႗ိပကၡေျဖရွင္းေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို
အေထာက္အကူျပဳရန္ အသုံးျပဳျခင္း
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မီဒယ
ီ ာကို ပစ္မတ
ွ ထ
္ ား၍ ေဆာင္ရက
ြ ျ္ ခင္း (Media as Target)
၁။ တိုင္းရင္းသားဘာသာ ေဒသဆိုင္ရာမီဒီယာမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ား တိုးျမႇင့္ျခင္း။

(Develop Ethnic Language Community Media and Increase Ethnic Language Content)
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္ ပ႗ိပကၡအမ်ားစုသည္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား
အေနျဖင့္ ၎တို႕၏ ကိုယ္ပိုင္အသံမ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာ မီဒီယာမ်ား (ပံုႏွိပ္ႏွင့္ ေရဒီယို) မွထုတ္လႊင့္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပင္မမီဒီယာမ်ားတြင္
တိုင္းရင္းသားဘာသာေဖာ္ျပခ်က္မ်ား တိုးျမႇင့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ “လမ္းျပၾကယ္” (The Guiding Star) ႏွင့္ ကရင္သတင္းစဥ္

(Karen News) တို႕သည္ ေဒသဆိုင္ရာမီဒီယာအနည္းငယ္မွ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ျပီး ေဒသဆိုင္ရာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ယံုၾကည္လက္ခံသည့္

တိုင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းေပးပို႕ခ်က္မ်ားပို၍မ်ားျပားလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ စံနမူနာမ်ားအျဖစ္ အသုံးခ်ႏိုင္ပါသည္။
အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားဘာသာျဖင့္ သတင္းေပးပို႕ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျပန္ဆို၍ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္
ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု နားလည္ျခင္းကို အားေပးႏိုင္ပါသည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား (Requirements)
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ မီဒီယာလုပ္ခြင့္လိုင္စင္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားထံမွ ရရွိျခင္း

ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီး႒ာနမွ ေဒသဆိုင္ရာ ေရဒီယိုအသံလႊင့္႒ာနမ်ားအတြက္ အသံလိႈင္းမ်ား (Frequencies) ကို ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးျခင္း
တိုင္းရင္းသားမီဒီယာသမားမ်ားအား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းကို ဆက္လက္၍ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း
ပ႗ိပကၡျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ တာဝန္ယူၾကမည့္ သတင္းသမားမ်ားကို တပ္မေတာ္မွ အကာအကြယ္ေပးရန္ကတိျပဳျခင္း
ႏိုင္ငံတကာ အလႉရွင္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဒသဆိုင္ရာ ဘာသာစကားျဖင့္ ထုတ္လႊင့္သည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္၍
ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ အားေပးျခင္း
ရည္ရြယ္သည့္ ရလဒ္မ်ား (Desired Outcome)

အသိအျမင္ (Knowledge)

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႕သည္ ၎တို႕ကိုယ္ပိုင္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားမွ သတင္းသမားမ်ားေရးသားေပးပို႕ေသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိႏိုင္သည္ဟု နားလည္ျခင္း
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႕တြင္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားမွ ျဖန္႕ခ်ီေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထက္ ပို၍က်ယ္ျပန္႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု သိနားလည္ျခင္း
ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ပင္မမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ သတင္းထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုျပီး ဗမာလူမ်ားစုပရိသတ္ထံ ျဖန္႕ခ်ီႏိုင္သည္ဟု
လက္ခံနားလည္ျခင္း။ ဤသို႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္းအစဥ္အလာႏွင့္ နာက်ည္းခ်က္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕နားလည္မႈရွိေစျခင္း

စိတ္ေနသေဘာထား (Attitude)

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ၎တို႕၏ အသံကို ထုတ္လႊင့္ႏိုင္သည္ဟု ခံစားရျခင္း၊ ၎တို႕သည္ သားေကာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ခံစားရမႈမ်ား
ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း

တိုင္းရင္းသားဘာသာျဖင့္ ထုတ္လႊင့္မႈအစီအစဥ္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ မီဒီယာအေပၚ ယံုၾကည္မႈကို တေျဖးေျဖးခ်င္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကိုယ္တိုင္ တင္ျပေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုရရွိျခင္းျဖင့္ ဗမာလူမ်ားစုပရိသတ္မ်ားအၾကား
တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို ပို၍သိျမင္လာျခင္း

အျပဳအမူ (Behavior)

ေဒသဆိုင္ရာ မီဒီယာအသစ္မ်ားမွ အဆင့္အတန္းျမင့္၊ အရည္အေသြးျမင့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာအစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမိုထုတ္လႊင့္ျခင္း
တိုင္းရင္းသားမ်ားကိုယ္တိုင္ ေပးပို႕ေသာ တိုင္းရင္းသားဘာသာ ထုတ္လႊင့္ခ်က္အသစ္မ်ားက အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဗမာလူမ်ားစုအၾကား ပ႗ိပကၡ
ေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္ အားေပးျခင္း
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ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား – ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို မီဒီယာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

၂။ မီဒီယာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေဘာင္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္ျခင္း။ (Improving the Media Regulatory Framework)
ယခုအစီရင္ခံစာအတြက္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ား

ျပဳလုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း

စာနယ္ဇင္းဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းတစ္ခု

ေရးဆြဲေရးႏွင့္

ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီး႒ာနႏွင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီတို႕မွ အျပိဳင္ေရးဆြဲေနေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မႈမ်ား
ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ

သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို

ကန္႕သတ္သည့္

တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္မႈမ်ားကို

ယင္းဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို

စဥ္းစားေနခ်ိန္မွာပင္

ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္

လြတ္လပ္စြာဆက္သြယ္ခြင့္ျပဳေရး

ယင္းမူၾကမ္းမ်ားတြင္

ပါဝင္ေနသည့္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားလြတ္လပ္စြာရရွိေရး၊

စသည္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ

ဥပေဒမ်ားျဖစ္ေပၚေရးအတြက္

ဆက္လက္ စည္းရုံးလံႈ႕ေဆာ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝသူမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ၊
၂၀၀၄ ခုႏွစ္ အီလက္ထရြန္နစ္ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ စသည့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ကန္႕သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို
ဖ်က္သိမ္းရန္လည္း ပါဝင္ပါသည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား
မီဒီယာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီဒီယာမ်ားကိုယ္တိုင္ ပါဝင္စည္းရုံးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း
ေဒသဆိုင္ရာ မီဒီယာမ်ား၊ အစိုးရ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးႏွင့္ မွန္ကန္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း
ဥပေဒအသစ္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျပည္သူလူထုမွ သိနားလည္ေစရန္ သတင္းေပးပို႕ေသာ လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား
ရည္ရြယ္သည့္ ရလဒ္မ်ား

အသိအျမင္

စာနယ္ဇင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအသစ္မ်ားက မည္သည္ကို ခြင့္ျပဳ၍ မည္သည္ကို တားျမစ္သည္ကို စာနယ္ဇင္းသမားမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သိနားလည္ျခင္း
မီဒီယာသမားမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေဟာေျပာခြင့္ႏွင့္ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳေရး စည္းရုံးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားသည္ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္ရမည္႕လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္
သည္ဟု သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္း
ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မီဒီယာဆိုင္ရာ ဥပေဒအသစ္မ်ားျပ႒ာန္းျခင္းသည္ ပို၍ ပြင့္လင္း ျမင္သာေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္
အာဏာခြဲေဝေရးမ်ားအတြက္ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းတိုးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္း

စိတ္ေနသေဘာထား

ျမန္မာစာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတင္းပို႕ရာတြင္ ၎တို႕၏ လြတ္လပ္ခြင့္အေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈရွိျခင္း
ႏိုင္ငံသားမ်ားက မီဒီယာအေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိျပီး ၎တို႕အေနျဖင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာမီဒီယာမွ ရရွိႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း

အျပဳအမူ

သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ အယ္ဒီတာမ်ားအား လြတ္လပ္ခြင့္ပိုေပးသည့္ မီဒီယာဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း
သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႕၏ ကြၽမ္းက်င္မႈကို အေႏွာက္အယွက္မရွိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း
ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ မီဒီယာမွ ရရွိေသာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္၊ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ဆုံး
ျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း
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၃။ က႑ေပါင္းစံုမွ သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံးပါဝင္ေသာ မီဒီယာသင္တန္းမ်ား (Multistakeholder Media Training)
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ား (Interviewees) က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ မီဒီယာေလာကအတြက္ သင္တန္းမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း တခဲနက္ေထာက္ခံေ

ျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ၎တို႕ကပင္ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလည္း မီဒီယာသင္တန္းမ်ား တစ္ျပိဳင္တည္း ပို႕ခ်ရန္
လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကပါသည္။
စတုတၳမ႑ိဳင္အခန္းက႑ကို

အစိုးရအရာရွိမ်ားအတြက္
နားလည္ရန္၊

မီဒီယာႏွင့္

သင္တန္းဆိုသည္မွာ

ထိေတြ႕ဆက္ဆံရာတြင္

ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္

လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႏွင့္

မီဒီယာ၏

မီဒီယာသမားမ်ားအား

အကာအကြယ္ေပးရန္ အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ေကာလာဟလမ်ား၏ အနၱရာယ္ကို
သိရွိနားလည္ရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ရရွိႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ႏွင့္ မီဒီယာကို အသုံးျပဳ၍ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စား
လွယ္မ်ားႏွင့္ မည္သို႕ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္တို႕ကို လမ္းညႊန္သင္ျပကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ မီဒီယာႏွင့္ ယဥ္ပါးနားလည္မႈသင္တန္းမ်ား
လိုအပ္ပါသည္။ သင္တန္းတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ သင္တန္းသားမ်ားတြင္ မီဒီယာ၊ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ပါဝင္ေစျခင္းျဖင့္

အဆိုပါ

က႑သုံးခုမွ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား

တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈႏွင့္

အျပန္အလွန္နားလည္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းမ်ိဳးကို ႏိုင္ငံတဝွမ္းမွ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္မ်ားတြင္
ထပ္မံျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ မီဒီယာသင္တန္းမ်ား (ပံုႏွိပ္ႏွင့္ အသံလႊင့္မီဒီယာ႒ာနမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းမ်ား အပါအဝင္) ကို ဆက္လက္၍
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္း
အစိုးရမွ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္အရာရွိမ်ားအား မီဒီယာႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ပညာေပးရန္
သေဘာတူညီျခင္း
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႕မွ ျပည္သူလူထု၏ မီဒီယာအေပၚနားလည္လက္ခံႏိုင္စြမ္းျမႇင့္တင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းျခင္း
ရည္ရြယ္သည့္ ရလဒ္မ်ား

အသိအျမင္

သတင္းသမားမ်ားက ကြၽမ္းက်င္ျပည့္စံုေသာ၊ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ သတင္းပို႕ျခင္းမ်ားကို နားလည္သိရွိျခင္း
အစိုးရအရာရွိမ်ားက မီဒီယာကို ရန္သူအျဖစ္သေဘာမထားပဲ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံရန္ သိျမင္ျခင္း
ျပည္သူလူထုမွ အစိုးရသတင္းျဖန္႕ခ်ီမႈမ်ားအပါအဝင္ သတင္းခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ နည္းလမ္းအမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း သိနားလည္ျခင္း

စိတ္ေနသေဘာထား

ႏိုင္ငံသားမ်ားက မီဒီယာမွ ေပးပို႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ မီဒီယာသည္ အစိုးရကို ေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု
လက္ခံနားလည္ျခင္း
ႏိုင္ငံသားမ်ားက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ အရည္အခ်င္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း
မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သတင္းသမားမ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ၎တို႕သည္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သတင္းပို႕ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း
အစိုးရအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ မီဒီယာႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ပို၍ပြင့္လင္းလာျပီး ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား မွ်ေဝျခင္း

အျပဳအမူ

ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္အျပည့္အစံုကို အေျခခံသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ပိုမိုခ်မွတ္ႏိုင္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္ ၎တို႕၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ
ျမင့္မားလာျခင္း
မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႕၏ သတင္းပို႕မႈအရည္အေသြးမ်ားကို ဆက္လက္ျမႇင့္တင္ေနျပီး ျပည္သူလူထု၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အစိုးရအား
ေစာင့္ၾကပ္ထိန္းသိမ္းမႈ ျမင့္မားလာျခင္း
ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားအပါအဝင္ ခိုင္မာေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မီဒီယာမွတဆင့္ ျဖန္႕ခ်ီျခင္း
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ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား – ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို မီဒီယာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

၄။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနည္းပညာမ်ား တီထြင္ေဖာ္ထုတ္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ (Peace Technology Innovation Workshop)
နည္းပညာနယ္ပယ္မွ

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားႏွင့္

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္မ်ားက

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ပဋိပကၡမ်ားျဖစပြားေစသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို နည္းပညာအသစ္မ်ားအသုံးျပီး ေျဖရွင္းႏိုင္သည္႔ အလားအလာမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍

ေယဘူယ်အားျဖင့္

အေကာင္းျမင္ၾကပါသည္။

ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန္႕ခြဲမႈမျပဳႏိုင္လ်င္

၎တို႕ကပင္

နည္းပညာတိုးတက္မႈ၏

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို

မေသခ်ာေသာ

အဟန္႕အတားျဖစ္ေစႏိုင္သည္

အေရြ႕မ်ားကို
(သို႕မဟုတ္)

အရွိန္လြန္ေစႏိုင္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ၾကပါသည္။ “ျငိမ္းခ်မ္းေရးနည္းပညာမ်ား တီထြင္ေဖာ္ထုတ္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ” တစ္ခုျဖင့္
ျငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေနၾကေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို နည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္း၊ နားလည္ျခင္းတို႕ႏွင့္
ဆက္စပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အတူတကြ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္
လႈပ္ရွားေနၾကေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာ၍ အသုံးျပဳရန္လြယ္ကူေသာ နည္းပညာမ်ားကို အသုံးျပဳ၍
အဓမၼေျမယာသိမ္းပိုက္မႈမ်ား၊ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားစသည့္ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာမ်ားကို
ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၊ လက္ေတြ႕က်သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေနာက္လာမည့္
(၆) လအတြင္း ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တီထြင္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
ပထမဆုံး အစျပဳသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ခိုင္မာေသာ၊ ျမင္သာေသာ
ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရး ေရရွည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈၾကီး၏ အစပင္
ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ျပည္တြင္းမွ

နည္းပညာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္

အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

သက္ဆိုင္သည့္အစိုးရအရာရွိမ်ားအၾကား

ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုခိုင္မာေစရန္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ထပ္မံက်င္းပေပးရန္လိုအပ္ျပီး ယင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ
ေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ေရရွည္ခိုင္ခန္႕ေသာ နည္းပညာမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွ မီဒီယာႏွင့္ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္သူမ်ား စုေဝး၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ
ႏိုင္ငံတကာမွ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း
ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နည္းပညာအခန္းက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္အခါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္
ေရရွည္မိတ္ဖက္မ်ားအျဖစ္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း
ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား အဆက္မျပတ္ ဆက္ဆံႏိုင္ရန္အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း
နည္းပညာမ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္အလားအလာမ်ားကို ျပည္သူလူထုသိရွိႏိုင္ရန္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္ကို ျပည္သူလူထုသို႕
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာျခင္း
ေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အၾကံညဏ္မ်ားအနက္မွ အေကာင္းဆုံးမ်ားကို လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မည့္ အဖြဲ႕အစည္းကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း
ရည္ရြယ္သည့္ ရလဒ္မ်ား

အသိအျမင္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို တားျမစ္ေရးႏွင့္ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ နည္းပညာမ်ားကို မည္သို႕မည္ပံု ေဖာ္ထုတ္အသုံးခ်ႏိုင္သည္ကို
နားလည္ျခင္း
မီဒီယာႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အသုံးခ်ႏိုင္သည္ကို ျပည္သူလူထု သိနားလည္ျခင္း
အစိုးရအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာတိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ၎တို႕၏ အခန္းက႑ကို သိနားလည္ျခင္း

စိတ္ေနသေဘာထား

ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာကို အသုံးျပဳ၍ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ပို၍အားရွိလာျခင္း
နည္းပညာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႕၏ နည္းပညာအေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဝင္ေငြရရွိေနသည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း
အစိုးရအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႕ကိုယ္တိုင္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေနရမည္ဆိုလ်င္ နည္းပညာတီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားကို အားေပးရန္ ပို၍ စိတ္ထက္သန္လာျခင္း

အျပဳအမူ

အသစ္ေဖာ္ထုတ္ရရွိေသာ အေတြးအေခၚမ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ နည္းပညာအသစ္မ်ားကို ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း
နည္းပညာအသုံးျပဳျခင္းမ်ားမွ တဆင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ သိသိသာသာ ျမင့္မားလာျခင္း
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၅။ လက္ကိုင္ဖုန္းနည္းပညာမ်ား (Mobile Technologies) ကို ပဋိပကၡတုန္႕ျပန္ေရးႏွင့္ အေစာဆုံးသတိေပးကိရိယာမ်ား

(Early Warning and Crisis Response Tool) အျဖစ္ အသုံးခ်ျခင္း။ (Develop Mobile Technologies as Early
Warning and Crisis Response Tool)
ၾကိဳးမဲ့တယ္လီဖုန္း

(လက္ကိုင္ဖုန္း)

ဆက္သြယ္ေရးေလာကကို

ၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမည့္

တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္းကို

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳမည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းရင္း ၾကိဳးမဲ့တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးေလာက၏ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႕သည့္
အသုံးခ်ႏိုင္စရာမ်ားမွာ

အသုံးခ်ခံရန္

လက္ကိုင္ဖုန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္

အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါျပီ။

အမ်ားျပည္သူ

ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ား

ဝယ္ယူအသုံးျပဳႏိုင္သည္အထိ

ေစ်းကြက္တြင္းသို႕

က်ဆင္းသြားျပီး

ဝင္ေရာက္လာသည့္အခါ

ျပည္သူလူထုက

၎တို႕၏

3G-enabled လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားမွတဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ပို၍ေတာင္းဆိုလာပါလိမ့္မည္။ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက

လက္ကိုင္ဖုန္းနည္းပညာသည္ ပဋိပကၡမ်ားကို တားျမစ္ေရးႏွင့္ တုန္႕ျပန္ေရးအတြက္ အသုံးက်ေသာ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု
ဆိုၾကပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

၂၀၁၄

ခုႏွစ္

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊

၂၀၁၅

ခုႏွစ္

အေထြေထြ

ေရြးေကာက္ပြဲစသည့္

ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရန္ အလားအလာရွိသည့္ အဓိကအစီအစဥ္မ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သတင္းတိုမ်ား (SMS) ေပးပို႕့၍

အေစာဆုံး သတိေပးသည့္စနစ္တစ္ခုကို တီထြင္ႏိုင္ပါသည္။ အလားတူစနစ္မ်ိဳးကို ထိေရာက္သည့္ သဘာဝေဘးအနၱရာယ္တုန္႕ျပန္မႈမ်ား
အတြက္ အေရးေပၚေဒသမ်ားကို ကြန္ျပဴတာျဖင့္ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္စဥ္လ်က္ အသုံးခ်ႏိုင္ပါသည္။
လိုအပ္ခ်က္မ်ား
အလားအလာရွိေသာ (သို႕မဟုတ္) အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားမွတဆင့္ SMS
ျဖင့္ သတင္းေပးပို႕ျခင္း
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အယ္ဒီတာမ်ားကို အထိအခိုက္မခံေသာ ပဋိပကၡမ်ား သတင္းပို႕ျခင္းဆိုင္ရာ မီဒီယာသင္တန္းမ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္ေပးျပီး
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ ပဋိပကၡ၏ ျဖစ္ေပၚမႈကို အမွန္အတိုင္း အင္တာနက္ႏွင့္ SMS မ်ားျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းေပးပို႕ျခင္း
အေရးေပၚတုန္႕ျပန္မႈမ်ားလိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အနၱရာယ္ၾကီးမားေသာ ေနရာမ်ား၊ ေဒသမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ ကြန္ျပဴတာျဖင့္ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းနည္းပညာ (Digital Mapping

Technology) ကို အသုံးျပဳျခင္း
အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ က်ယ္ျပန္႕ေသာ တုန္႕ျပန္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူတို႕သိနားလည္မႈကို
တိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း
သတင္းေပးပို႕သူမ်ားအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ ဆုခ်ရန္ (Incentives) ႏွင့္ သတင္းအတိုမ်ားေပးပို႕ရာတြင္ အခမဲ့အသုံးျပဳရမည့္ သေကၤတမ်ား (Free Short Code

Numbers for Text Messaging) ရရွိရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ျခင္း
ရည္ရြယ္သည့္ ရလဒ္မ်ား

အသိအျမင္

ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႕သည္ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိႏိုင္သည္ဟု သိနားလည္ျခင္း
အစိုးရအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႕သည္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု နားလည္ျခင္း
သတင္းစာသမားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၎တို႕၏ သတင္းေရးသားမႈမ်ားအား
ပိုမိုတိက်မွန္ကန္ေစသည္ဟု နားလည္ျခင္း

စိတ္ေနသေဘာထား

ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႕သည္ ၎တို႕၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပဋိပကၡမ်ားမျဖစ္ပြားေအာင္ တားျမစ္ရာတြင္ လက္ကိုင္ဖုန္းဆက္သြယ္ေရးကို အသုံးျပဳ၍ ပါဝင္ႏိုင္သည္ဟု
ယံုၾကည္ျခင္း
လူ႕အသိုင္းအဝိုင္း၏ အျပင္ဘက္သို႕ ေရာက္ေနေသာ အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျမပံုေရးဆြဲရာႏွင့္ သတင္းပို႕ရာတြင္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားမွတဆင့္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္
ခြဲျခားခံရသည္ဆိုသည့္ ခံစားမႈေလ်ာ့နည္းေစျခင္း
အစိုးရအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို တားျမစ္ျခင္း၊ စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ ေျဖရွင္းျခင္းတို႕အတြက္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ျမင့္မားျခင္း

အျပဳအမူ

ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေအာင္ႏွင့္ ျပႆနာမ်ားကို တုန္႕ျပန္ရာတြင္ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားကို အသုံးခ်မႈ ျမင့္မားျခင္း
သတင္းစာသမားမ်ားက ၎တို႕၏ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ သတင္းေပးပို႕ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုမွန္ကန္ေရးႏွင့္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားအား အေရးယူရန္အတြက္
လူမႈဆက္ဆံေရးကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာျခင္း
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေပးပို႕ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဆက္ဆံမႈမ်ားကို အေျခခံ၍ အစိုးရက အေရးေပၚအေျခအေနတုန္႕
ျပန္မႈအစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္း
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ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား – ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို မီဒီယာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

၆။ အင္တာနက္ေပၚမွ အမုန္းစကားမ်ားကို တားျမစ္ျခင္း (Preventing Online Hate Speech)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

အင္တာနက္သုံးစြဲႏိုင္ျခင္း

အလြန္နည္းေသာ္ျငားလည္း

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက

အင္တာနက္ေပၚတြင္

အမုန္းစကားမ်ားကို ျဖန္႕ခ်ီေနသည့္ အရွိန္အဟုန္ကိုသာမက အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒါသလံႈ႕ေဆာ္သည့္ သတင္းစကားမ်ား၏ အဆိပ္အေတာက္
ျဖစ္မႈအတိုင္းအတာမ်ားကိုပါ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းေျပာၾကပါသည္။ ၎အျပင္ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္
အင္တာနက္ေပၚမွ အမုန္းတရားလံႈ႕ေဆာ္ ေရးသားမႈမ်ားသည္ ပင္မမီဒီယာမွ သတင္းေပးပို႕ခ်က္မ်ားကိုပင္ ေက်ာ္လႊမ္းႏိုင္စြမ္းရွိေန
သည္ကိုလည္း

စိုးရိမ္ပူပန္ၾကပါသည္။

အင္တာနက္ေပၚမွ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

အစပ်ိဳး

ေလ့လာသုံးသပ္ၾကည့္ရာတြင္

Facebook ႏွင့္ အျခား အင္တာနက္မီဒီယာမ်ားမွ ေဒါသေပါက္ကြဲေစသည့္အေရးအသားမ်ားကို သဘာဝဘာသာစကားစိစစ္ျခင္းအစီအစဥ္
(Natural Language Processing) မ်ိဳးျဖင့္ ခြဲျခမ္းေဖာ္ထုတ္ျပီး ေစာင့္ၾကပ္စိစစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ေလ့လာသုံးသပ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ စနစ္မ်ား (Content Analysis Methods and Systems) ကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္သည့္ သင္တန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ၎အုပ္စုမ်ားမွ
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ အင္တာနက္ေပၚမွ အေရးအသားမ်ားကို ပိုမိုနားလည္၍ ထိေရာက္စြာတုန္႕ျပန္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ား
က႑ေပါင္းစံုမွ သက္ဆိုင္သူအားလုံးအၾကား မည္သည့္ေရးသားမႈမ်ိဳးက ေဒါသႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို လံႈ႕ေဆာ္သည္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သေဘာတူလက္ခံျခင္း
ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝရာတြင္ ပါဝင္ျပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ ျဖန္႕ခ်ိေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို လံႈ႕ေဆာ္ႏိုင္ေသာ အဓိကက်သည့္ ဘာသာစကားအသုံးအႏႈန္းမ်ားကို သေဘာတူျခင္း
လူမႈဆက္ဆံေရးကြန္ရက္္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျပီး (Automated Social Media Monitoring) ေဒါသလံႈ႕ေဆာ္သည့္ အေရးအသားမ်ားႏွင့္
၎အေရးအသားမ်ား၏ ပင္မမီဒီယာႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား သုံးသပ္ေလ့လာျခင္း
ဘေလာ့ဂါမ်ား (Bloggers)၊ အရပ္သားသတင္းသမားမ်ား (Citizen Journalists)၊ ပင္မမီဒီယာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား အေနျဖင့္ အမုန္းစကားမ်ား၏ အနၱရာယ္ကို နားလည္ရန္၊ အဆိုပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မည္သို႕ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ႏွင့္
အဆိုပါအမုန္းစကားမ်ားကို အင္တာနက္ေပၚတြင္ ထပ္မံမပ်ံ႕ႏွံ႕ေအာင္ ကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကိရိယာ (Self-Regulatory Tools) ကို မည္သို႕အသုံးခ်၍ တားျမစ္ရန္
စသည္မ်ားကို သင္ၾကားမည့္ သင္တန္းမ်ား
သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ စသည့္ အဆက္မျပတ္ျဖစ္ပြားေနေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား မတိုင္မီ အင္တာနက္ေပၚမွ ၾကိဳတင္သတိေပးသည့္စနစ္

(Early Online Warning Systems) မ်ားကို တည္ေထာင္ျခင္း
ဘာသာေပါင္းစံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အမုန္းတရားေဟာေျပာမႈအခ်က္အလက္မ်ားအား ေလ့လာသုံးသပ္သည့္စနစ္

(Content Analysis System) ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကိရိယာ (Self-Regulatory Tools) မ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းျခင္း
သည္းခံျခင္းတရားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ဘာသာေပါင္းစံု Facebook လႈပ္ရွားမႈေဆာင္ရြက္ျခင္း
အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား လြတ္လပ္စြာေဟာေျပာခြင့္ကို မထိခိုက္ေစပဲ အမုန္းတရားေဟာေျပာလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို ကန္႕သတ္ႏိုင္ရန္ အင္တာနက္ဆိုင္ရာ
စည္းကမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း
လူမႈဆက္ဆံေရးကြန္ရက္္ေထာက္ပံ့သူမ်ား (Social Media Providers) က စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ား၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ အေကာင့္ (Accounts) မ်ားကို
ပိတ္ပစ္ရန္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္း
ရည္ရြယ္သည့္ ရလဒ္မ်ား

အသိအျမင္

ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား အမုန္းစကားမ်ား၏ အနၱရာယ္ႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးကြန္ရက္္မ်ားမွ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ အနၱရာယ္ကို နားလည္ၾကျခင္း
သတင္းသမားမ်ားအၾကား ပဋိပကၡဆိုင္ရာ သတင္းေရးသားေပးပို႕ရာတြင္ လူမႈဆက္ဆံေရးကြန္ရက္မ်ားအား ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအျဖစ္
အသုံးခ်ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမင့္ျမင့္မားမားနားလည္ျခင္း
အစိုးရအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္စကားလုံးမ်ား၊ အေရးအသားမ်ားက အမုန္းစကားမ်ားျဖစ္၍ မည္သို႕မည္ပံု မွန္မွန္ကန္ကန္တုန္႕ျပန္ရမည္ကို နားလည္ျခင္း

စိတ္ေနသေဘာထား

ႏိုင္ငံသားမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘာသာေပါင္းစံုအေျချပဳသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု လက္ခံျခင္း
မတူညီေသာ ဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ားအၾကား သည္းခံျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္း

အျပဳအမူ

USIP.ORG

အမုန္းစကား ေဟာေျပာမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ေလ့လာျခင္း၊ သည္းမခံျခင္း၊ အဆုံးစြန္အေနျဖင့္ ပိတ္ပင္တားျမစ္ျခင္း
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နိဂုံး (Conclusion)
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးအင္စတီက်ဳ (USIP) ၏ IONA နည္းစနစ္သည္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစပြားေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ
အလႉ႕ရွင္မ်ား၊

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

ေလ်ာ့နည္းေစရန္ႏွင့္

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္

မူဝါဒေရးဆြဲသူမ်ားႏွင့္

မည္သည့္

ေဒသဆိုင္ရာ

တာဝန္ရွိသူမ်ားအတြက္

မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားကို

ပဋိပကၡမ်ားကို

ထိေရာက္စြာအသုံးျပဳႏိုင္သည္ကို

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရရန္ အေထာက္အပံ့ျပဳပါသည္။ IONA နည္းစနစ္သည္ ေဒသဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္

လူမႈအေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္

နည္းလမ္းမ်ားကို

ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္

မီဒီယာႏွင့္

မီဒီယာမဟုတ္ေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားကို

ပူးတြဲစဥ္းစားျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ မီဒီယာကို ေပါင္းစပ္ေလ့လာသည္႕ သိပံၸနည္းက်လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုကဲ့သို႕ ေပါင္းစပ္ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္ ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာ အျမင္တစ္ခုကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္ မီဒီယာေလာကတို႕ကို သီးျခားစီ ေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း
၎အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ေလ့လာျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ (ရွိလ်င္လည္း အလြန္နည္းပါလိမ့္မည္။) မီဒီယာႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို သီးျခားစီ
ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းသည္ အလြန္အေရးၾကီး အသုံးက်ေနဆဲျဖစ္ျပီး IONA ခ်ဥ္းကပ္မႈက ၎ေလ့လာမႈမ်ားကို ထပ္မံအားျဖည့္ေပးပါသည္။
IONA ခ်ဥ္းကပ္မႈက ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ သိရွိနားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာ လူမႈပတ္

ဝန္းက်င္အေျပာင္းအလဲဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ားကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားက တုန္႕ျပန္မႈတို႕ကို ဆက္စပ္ေပးပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအလႉရွင္မ်ားႏွင့္
အစိုးရမဟုတ္ေသာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္

ေဒသဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သည့္

မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေစသည့္ ရလဒ္မ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္ေအာင္ ေရးဆြဲဖန္တီးထားပါသည္။
ပထမဆုံးေဖာ္ျပခဲ့သည့္
ျဖစ္ေပၚေနသည့္

အစိုးရႏွင့္

တင္းမာမႈမ်ားကို

စီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က

ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္
အေၾကာက္တရားမ်ားကို
ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ မီဒီယာျဖင့္
ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

(Media Intervention) ကို
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း
ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက
ေျပာၾကပါသည္။
၎တို႕ရည္ညႊန္းၾကသည္မွာ
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္
အစိုးရအရာရွိမ်ားပါဝင္ျပီး
တယ္လီဖုန္းမွတဆင့္ ေမးျမန္းေသာ
ျပည္သူမ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို
ေျဖၾကားသည့္ အမ်ားျပည္သူပါဝင္ေသာ
ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားေဆြးေႏြးခန္း
မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ျပည္သူပဋိပကၡ

ႏွင့္ပတ္သက္၍

ေလ်ာ့နည္းေစရန္ရည္ရြယ္သည့္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္

ျပည္သူလူထုႏွင့္

ထင္ရွားသည့္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

မတည္ရွိခဲ့ဘူးသည့္

အတိုက္အခံမ်ား၏

အစိုးရၾကား

ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

ဒီမိုကေရ

အသံကိုလႊတ္ေတာ္အတြင္းသို႕

ေရာက္ရွိေစျပီး အေျခခံက်ေသာ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (Rule of Law) ႏွင့္
ခိုင္ခန္႕ေသာ

တရားစီရင္ေရးစနစ္

(Stronger Judiciary) တို႕ကို တည္ေဆာက္ရန္ၾကံရြယ္သည့္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားလည္း

ေပၚေပါက္လာပါသည္။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ၊ စစ္တပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ခဲ့ရျပီး သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို
မမွ်မတခြဲေဝျခင္း၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈမရွိျခင္းစသည္မ်ားႏွင့္သာ ယဥ္ပါးခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား မယံုၾကည္မႈမ်ားက
နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္းတည္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ယင္းမယံုၾကည္မႈက ေမြးဖြားေပးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံသားမ်ားက အပစ္ပယ္ခံရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊
အာဏာရွိသူမ်ားက အာဏာလက္လြတ္ဆုံးရွုံးရမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း စသည့္ အေၾကာက္တရားမ်ားမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕တည္
ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အေၾကာက္တရားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္
မီဒီယာျဖင့္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း (Media Intervention) ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက

ေျပာၾကပါသည္။ ၎တို႕ရည္ညႊန္းၾကသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားပါဝင္ျပီး တယ္လီဖုန္းမွတဆင့္
ေမးျမန္းေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားသည့္ အမ်ားျပည္သူပါဝင္ေသာ ေရဒီယိုႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားေဆြးေႏြးခန္းမ်ားျဖစ္ၾကပါ
သည္။ ဤကဲ့သို႕ မီဒီယာကို လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္းကို အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ မီဒီယာတာဝန္ခံမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ
ပုဂိၢဳလ္မ်ား ပါဝင္သည့္ မီဒီယာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္က်င့္သုံးႏိုင္ပါသည္၊ ယင္းသင္တန္းမ်ားတြင္ အဆိုပါ အုပ္စုသုံးခုမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္
အျခားအုပ္စုမ်ားမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို အျပန္အလွန္ေလ့လာနားလည္ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား(ႏွင့္

အျခားေသာ မီဒီယာမပါသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား) ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား မေကာင္းျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္
တင္းမာမႈမ်ားအား ေလ်ာ့နည္းပ်က္စီးေစႏိုင္ပါသည္။
က်န္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္
တိုးတက္မႈမ်ား

ရွိခဲ့ပါသည္။

တရားဝင္ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ရွိေနျပီး

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ (၁၂) ခုေက်ာ္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားဆိုင္ရာ ပဋိပကၡမ်ား၏
အေၾကာင္းရင္းမွာ အလြန္နက္႐ိႈင္းလွပါသည္။ ဗမာလူမ်ားစုက လက္ဝါးၾကီးအုပ္ ခ်ယ္လွယ္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္မူဝါဒမ်ား၊ မညီမွ်ေသာ
သဘာဝသယံဇာတခြဲေဝျခင္း၊

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအား

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ပါဝင္ခြင့္မျပဳျခင္း၊

စသည္မ်ားက

ဗမာႏွင့္

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ မေကာင္းျမင္မႈမ်ားႏွင့္ မယံုၾကည္မႈမ်ားကို အခိုင္အမာပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါ မယံုၾကည္မႈမ်ားကို တုန္႕ျပန္ရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ “အျခားသူမ်ားအေၾကာင္း” (The Other)

ပညာေပး၍ ေဖ်ာ္ေျဖသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရး ရုပ္ျမင္သံၾကားဇာတ္လမ္းတြဲမ်ား လိုအပ္သည္ဟု ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက
အထူးျပဳေျပာဆိုၾကပါသည္။
တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လႊင့္ေသာ

၎အစီအစဥ္ကို

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ

တိုင္းရင္းသားဘာသာအစီအစဥ္မ်ားကပါ

ေဒသဆိုင္ရာ

အသံလႊင့္႒ာနမ်ားႏွင့္

ထပ္မံထုတ္လႊင့္ျခင္းျဖင့္

ပင္မမီဒီယာတြင္

ပံ့ပိုးကူညီၾကမည္ဆိုလ်င္

စစ္မွန္ေသာ

လူမႈအေျပာင္းအလဲမ်ားကို အားေပးရာေရာက္ပါလိမ့္မည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ျဖစ္ေပၚေနေသာ

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္

မြတ္ဆလင္မ်ားအၾကား

ပဋိပကၡသည္လည္း

သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ခ်ီ၍

နက္႐ိႈင္းလွပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းႏွစ္ခုၾကား အျပန္အလွန္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ အထူးတ
လည္စိုးရိမ္စရာေကာင္းလွပါသည္။ ထို႕အျပင္ ဗုဒၶဘာသာကို အေျချပဳသည့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို အခိုင္အမာယံုၾကည္မႈႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
အစၥလမ္ဘာသာ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္လႊမ္းမိုးမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ားကို ျပင္းထန္ေစသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္
ျပီး ႏိုင္ငံေရးအရ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဤပဋိပကၡမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း
ႏိုင္စြမ္းမရွိဟု ထင္ရပါသည္။ အဆိုပါအေၾကာက္တရားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားက မီဒီယာေရွ႕ေဆာင္
လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို ဦးစားေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကပါသည္။ ယင္း ေရွ႕ေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ သည္းခံျခင္းတရားႏွင့္
ဘာသာေပါင္းစံု ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူတကြေနထိုင္ျခင္းကို အားေပးသည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သူရဲေကာင္းမ်ား” (Heroes of Myanmar)

အစီအစဥ္၊ ေကာလာဟလမ်ားကို ဟာသျဖင့္တုန္႕ျပန္သည့္ ေရဒီယိုအစီအစဥ္၊ လူမႈဆက္ဆံေရးကြန္ရက္္မ်ားႏွင့္ ေဒသအတြင္းမွရရွိေသာ
လံႈ႕ေဆာ္သည့္ သတင္းမွားမ်ား၏ အႏၲရာယ္ၾကီးမားမႈကို ေထာက္ျပေဝဖန္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံ မီဒီယာႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား – ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈကို မီဒီယာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

မီဒီယာႏွင့္

ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု

အခန္းက႑ေပါင္းစံုမွ

တာဝန္ရွိသူမ်ားအား

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသည့္အခါ၊

ရွုပ္ေထြးနက္႐ိႈင္းေသာ

ေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ားႏွင့္

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအင္စတီက်ဳ
အမ်ားစုတြင္

လူမႈအေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္

(USIP) မွ

ထင္ရွားေသာ

လိုလားမႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း

ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍

ရွိၾကပါသည္။

အမ်ားစုအေနျဖင့္

မီဒီယာကို ျငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္ကို ယခုမွ စတင္သေဘာေပါက္လာၾကေသာ္လည္း
(ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း စသည့္) အျခားေသာ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ၾကားဝင္မႈမ်ားႏွင့္ မီဒီယာကို
အေျခခံသည့္

အေျဖရွာမႈမ်ားအၾကား

ဆက္သြယ္သေဘာေပါက္ျပီးျဖစ္ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၏

ေျခလွမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အခန္းက႑မ်ားကို ဂ႐ုမျပဳ ေက်ာ္လႊားမိႏိုင္ပါသည္။
သို႕ေသာ္လည္း

စစ္မွန္ေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားကို

ဦးေဆာင္ဖန္တီးေနသူမ်ား၏
အဓိက

စိတ္ေနသေဘာထား

ပံုသြင္းလႊမ္းမိုးေနသည္ကို

ဂ႐ုတစိုက္

ထိထိေရာက္ေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္

(Attitude) ႏွင့္

ေလ့လာစဥ္းစားရန္

အျပဳအမူ

(Behavior) မ်ားကို

အထူးလိုအပ္ပါသည္။

မီဒီယာက

အေျပာင္းအလဲကို

မည္သည္႔အခ်က္မ်ားက
အဓိကအခန္းက႑တစ္ခုမွ

ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္ပါသည္။
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Since its 2010 elections, Myanmar’s political transition from
military junta to democratic rule has been remarkable. The
process, though, is far from complete. In the context of a
deeply rooted, intractable, and dynamic conflict landscape,
this report addresses the role of Myanmar’s national media
in the country’s political, social, and economic transition.
Analysis focuses on three key conflicts: citizen-state, ethnic,
and intercommunal. The report is based on a methodology
developed by the United States Institute of Peace that is
designed to help donors, local stakeholders, NGOs, and
policymakers determine effective media initiatives to help
mitigate conflict, build peace, and support nonmedia statebuilding efforts in Myanmar.
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