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4 / ခြမီနိးမီး

လေ့��့း��ကိုး အကို�ဉ်းး���ု�း

ဤစးတိုမီး�သားည်းး နှ�ုင်းးင်းးတိုကိုး မီဒီီယီားအလေ့ထိးကိုး 
အကိုခူြပ်�အ�့�� (IMS)၊ ၎င်းး�၏ မီတုိုး�ကိုးအ��့�
အစည်းး�ခြ�စးသားည်း့း Fojo မီဒီီယီားအ��့� (Fojo) နှငိ်း့း
ပ်ည်းးအ�င်းး�ပ်င့်း့းခြမီနိးမီး သား�လေ့တိုသားနိ လေ့�းင်းးလေ့ဒီ�
ရငိ်းး� (EMRef) တို�ု�ကို ၂၀၁၉ ��နှစိးအတိုင့်းး�ခြပ်���ပ်း
��့လေ့သားး လေ့��့း��ကိုးမီ�း�မီ ိလေ့တို�့ရို��ကိုးမီ�း�ကိုု� 
တိုင်းးခြပ်ထိး�ခြ�င်းး�ခြ�စးသားည်းး။ လေ့��့း��ကိုးကို 
မီန့ိးခြပ်ည်းးနိယား၊ ကိုရင်းးခြပ်ည်းးနိယားနှငိ်းး့ ကိုယား�ခြပ်ည်းး 
နိယားတို�ု�ရို �နူိည်းး�စ� တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း�အတိုက့ိုး 
ထိ�တိုး��ပ်း ခြ�နိ�းလေ့ဝ��ကိုးရိလုေ့သားး သားတိုင်းး�
အလေ့�ကိုးင်းး�အရးမီ�း�ကိုု� ဆနိး�စစးထိး�သားည်းး။ 
ထိ�ု�ခြပ်င်းး ထိ�ုအ�ပ်းစ�မီ�း�အတိုင့်းး� သားတိုင်းး�နှငိ်းး့ မီဒီီယီား
အလေ့�အ့ကို�င်းး့မီ�း�နှငိ်းး့ နိ���ည်းးမီမုီ�း�ကို�ု �ည်းး�
လေ့��့းထိး�သားည်းး။ ထိ�ုသား�လေ့တိုသားနိတိုင့်းး အ 
လေ့�ကိုးင်းး�အရး ဆနိး�စစး��ကိုးနှိင်းး့ အရည်းးအလေ့သား�့
ဆ�ုင်းးရး ပ်ရသုားတိုးလေ့��့း��ကိုးဟူ၍ူ ဆနိး�စစးမီု
နှစိး�� ပ်ါဝင်းးသားည်းး။
 အလေ့�ကိုးင်းး�အရးဆနိး�စစး��ကိုးတ့ိုင်းး � ူ
နိည်းး�စ�တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း�ကိုု� ဦး�တိုည်းးလေ့သားး မီဒီီီ
ယားမီ�း� (မီန့ိးသားတိုင်းး�လေ့အဂုံး�င်းးစ ီ(MNA)၊ ကိုရင်းး
သားတိုင်းး�စင်းးတိုး (KIC) နှိင်း့း ကိုနှာ�ရဝတိုီတို�ုင်းး� 
စသားည်းး့ သားတိုင်းး�ဌားနိသားး���� ကို�ုယားစး�ခြပ်�ပ်ါဝင်းး
သားည်းး) သားည်းး နှ�ုင်းးင်းး�း��ဆ�ုင်းးရး သားတိုင်းး�ထိ�တိုး 
��ပ်းမီမုီ�း�နှငိ်းး့ နှုုင်းး�ယာဉိ်းးပ်ါကို သားတိုင်းး�လေ့�းးခြပ်��ကိုး
မီ�း�တိုင့်းး သားတူို�ု�၏ ဦး�တိုည်းးအ�ပ်းစ�မီ�း�နှငိ်းး့ သားကိုး 
ဆ�ုင်းးသားည်းး့ အလေ့�ကိုးင်းး�အရးမီ�း�ကိုု� အမြဲမီ�တိုလေ့စ 
ထိည်းး့သားင့်းး�ထိ�တိုး��ပ်းလေ့�ကိုးင်းး� လေ့တို�့ရိုရသားည်းး။  
ဆနိး�စစးထိး�လေ့သားး သားတိုင်းး�လေ့�းးခြပ်��ကိုး ၁၅ ��မီ ိ
၈ ��တို့င်းး �နူိည်းး�စ� တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း�ကိုု� 
ရင်းး�ခြမီစးအခြ�စး ကို�ုယားစး�ခြပ်� လေ့�းးခြပ်ထိး�သားည်းးကို�ု
လေ့တို�့ရသားည်းး။ �နူိည်းး�စ�တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း�ကိုု� 
သားး�လေ့ကိုးင်းးမီ�း�အခြ�စး ပ်း�လေ့�းးတိုင်းးခြပ်မီမုီ�း�ရို
လေ့သားးး�ည်းး� ��ပ်းပ်�ုင်းး�င့်းး့ရိုလေ့သားး လေ့နိရးမီ ိလေ့�းးခြပ်
မီရုးိ�ပ်ါ�သားည်းး။ ထိ�ုမီှသားးမီကို ပ်ရသုားတိုးလေ့��့း
��ကိုးတိုင့်းး အ���ု�လေ့သားး �နူိည်းး�စ�တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�
မီ�း�သားည်းး အခြ�း�သားမူီ�း�ထိကိုး မီဒီီယီားမီ�း�ထိကိုး
တိုင့်းး ကို�ုယားစး�ခြပ်�ပ်ါဝင်းးမီ ု နိည်းး�ပ်ါ�လေ့နိသားည်းးဟူ� 
�းစး��ကိုရမြဲပ်�ီ ရ�ဒီးအး�ခြ�င်းး့ မီဒီီယီားမီ�း�အလေ့ပ််
ယား��ကိုည်းးမီ�ုည်းး� နိည်းး�ပ်ါ�ရလေ့�ကိုးင်းး� လေ့တို�့ရိုရ
သားည်းး။1

 တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�တို�ု�သားည်းး ၎င်းး�တို�ု�၏
လေ့ဒီသား�း�ထူိ�နှိင်းး့ သားကိုးဆ�ုင်းးသားည်းး့ တိုကုို�လေ့သားး

1။ တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��းသားးစကိုး�နှငိ်းး့ ထိ�တိုး�ှင်းး့လေ့သားး TV (ELTV) သားည်းး နှ�ုင်းးင်းးတိုကိုး ဗမီးသားတိုင်းး�စဉ်းး (BNI) ၏ ကိုနိဦး�လေ့ခြ��မိီး�တိုစးရပ်းခြ�စးသားည်းး။ ၎င်းး�တိုင့်းး BNI အ��့�ဝင်းးမီဒီီယီားမီ�း�ခြ�စးသားည်း့း 

အမီ��ု�မီ��ု�လေ့သားး မီဒီီယီားတို�ုကိုးမီ�း�မီ ိပ်�ူလေ့ပ်ါင်းး�ထိ�တိုး��ပ်းသားည်းး့ အပ်တိုးစဉ်းးထိ�တိုး�ငှ်းး့မီ ုအစအီစဉ်းးတိုစး�� ပ်ါရိုသားည်းး။ DVB မီဒီီယီား ပ်�ကိုးလေ့�းင်းး�မီ ိထိ�တိုး�ှင်းး့ထိး�လေ့သားး သားတိုင်းး�လေ့ဆးင်းး�ပ်ါ�

မီ�း�ကို�ု �းသားးစကိုး�မီ��ု�စး�ခြ�င်း့း ထိ�တိုး�ှင်းး့သားည်းး့ အစအီစဉ်းးတိုစး��ခြ�စးလေ့အးင်းး ထိ�ုအစအီစဉ်းးတို့င်းး ပ်ါဝင်းးလေ့သားး တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� မီဒီီယီားမီ�း�မီ ိ အတိုတူိုကို ့တိုည်းး�ခြ�တိုးထိး�သားည်းး။

သားတိုင်းး�မီ�း�ကိုု� ��ုင်းးမီးလေ့သားး မီတိိုးတိုမီး�မီတိိုးရး
မီ�း�ခြ�င်းး့ �ယ့ားကို၍ူ အဓိပု်ါါယားလေ့ပ််�င့်းး လေ့သားး ပ်း�စး
ခြ�င်း့း တိုင်းးခြပ်ကိုး၊ အခြမီနိးဆး�� သားတိုင်းး�ထိ�တိုးခြပ်နိးမီု
ကို�ု ��ု�း��ကိုသားည်းး။ အတို�ု���ပ်းဆ�ုရ�ှင်းး သားူ
တို�ု�သားည်းး တိုကုို�မီ၊ု ထိစုပ်းမီ၊ု ပ်င့်းး့�င်းး�ခြမီင်းးသားးမီ ု
နှငိ်းး့ �တိုးတိုလေ့�းခြ�စးမုီ (သားတိုင်းး��တိုးဆတိုးမီ)ု 
ကို�ု အလေ့��ထိး�သားည်းး။ 
 ထိ�ု�ခြပ်င်းး ထိ�ုမီဒီီယီားတို�ုကိုးမီ�း�ကို လေ့ဒီသား�း 
�ထူိ�၏ လေ့နိ�စဉ်းး�ဝနှိင်းး့ ကို�ုကိုးည်းလီေ့သားး သားတိုင်းး�
မီ�း�ကို�ု ပ်းပ့်�ု�လေ့ပ်�လေ့နိသားည်းးဟူ� �အူမီ�း�ကို �းစး�
ရသားည်း့းအလေ့��းကိုး လေ့ဒီသား�းမီဒီီယီားမီ�း�ကို�ု အကြီးကို�ီ 
အကို�ယား ��ု�း��ကိုလေ့�ကိုးင်းး� ပ်ရသုားတိုးလေ့��့း
��ကိုးမီ ိလေ့တို�့ရိုရသားည်းး။ လေ့��့း��ကိုးတိုင့်းးပ်ါဝင်းး
သားည်းး့ မီဒီီယီားမီ�း�နှငိ်းး့ DVB တို�ု�သားည်းး လေ့��့း
��ကိုးတိုင့်းးပ်ါဝင်းးသားမူီ�း�၏ ယား��ကိုည်းးမီအုရဆး�� မီဒီီီ
ယားမီ�း�ခြ�စးလေ့သားးး�ည်းး� နှ�ုင်းးင်းးပ်�ုင်းးနှငိ်းး့ စစးတိုပ်းပ်�ုင်းး
မီဒီီယီားမီ�း�ကို�ု�ည်းး� လေ့ရး���ယား�ကိုသားည်းးကို�ု လေ့တို�့
ရသားည်းး။ အစ�ု�ရနှငိ်းး့ စစးတိုပ်း၏ အလေ့နိအထိး�နှငိ်းး့
ပ်တိုးသားကိုး၍ လေ့နိ�ကိုးဆး��သားတိုင်းး�မီ�း�ကိုု� ရရိုနှ�ုင်းး
ရနိး ထိ�ုမီဒီီယီားမီ�း�အလေ့ပ်် အး�ကို�ု�လေ့နိရလေ့သားး 
လေ့�ကိုးင်း့းခြ�စးသားည်းး။ လေ့ယာ��ယာ�အး�ခြ�င်း့း ရု�ပ်းခြမီင်းး 
သားး�ကိုး�သားည်းး သားတိုင်းး�ရရိရုနိးအတိုက့ိုး လေ့ရး���ယား
လေ့သားး မီဒီီယီားတိုစး��ခြ�စးသားည်းး။ သား�ု�လေ့သားးး�ည်းး� 
င်းယားရးယားလေ့သားး မီ��ု�ဆကိုးအတို့င်းး� �ူမီုမီီဒီီယား 
(အထိ�ူသားခြ�င်း့း လေ့�စ့း��တိုး) သားည်းး အသားး��အမီ�း�
ဆး��မီဒီီယီားခြ�စးသားည်းး။ မီဒီီယီားတို�ုကိုးမီ�း� �ကိုး 
�မိီး�မီမီီနုိည်းး�ပ်ါ�သားည်းး့ လေ့ဒီသားမီ�း�တိုင့်းး �အူ

မီ�း�သားည်းး သားတိုင်းး�ရရိုရနိးအတိုက့ိုး မီတုိုးလေ့ဆမ့ီ�း�
နှငိ်းး့ မီသုားး�စ�မီ�း�လေ့ပ််တိုင့်းး�ည်းး� အး�ထိး�လေ့နိရ
သားည်းး။ 
 အ���ု�လေ့သားး သားတိုင်းး�စး�သားး��သားမူီ�း�သားည်းး 
သားတိုင်းး�နှငိ်းး့ အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း�အလေ့ပ်် သား�း
ဝအလေ့��းကိုး ယား��ကိုည်းးမီမုီရိလုေ့�ကိုးင်းး� လေ့တို�့ရ
သားည်းး။ (လေ့�စ့း��တိုးသားည်းး “သားတိုင်းး�တို�မီ�း�”နှငိ်းး့ “
သားတိုင်းး�မီးိ�”မီ�း� ထိက့ိုးလေ့ပ််�းရးခြ�စးသားည်းးဟူ�
လေ့�းးခြပ်�ကိုသားည်းး) သား�ု�လေ့သားးး ယား��ကိုည်းးအး�ထိး�
လေ့�းကိုးလေ့သားး သားတိုင်းး�အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း�ကိုု� 
ရရိရုနိး �ကိုး��လေ့သားးလေ့�ကိုးင်း့း သားတူို�ု� �တိုးရလေ့သားး၊ 
�ကိုည်း့းရလေ့သားး၊ �ကိုး�ရလေ့သားး သားတိုင်းး�မီ�း�ကိုု� မီနိိး
မီမီနိိး စစးလေ့ဆ�နှ�ုင်းးရနိး အ�ကိုးအ��မီ�း� ခြ�စးလေ့ပ််
လေ့စသားည်းး။ ဤသား�ု� သား�းဝအလေ့��းကိုးခြ�စးလေ့ပ််
လေ့သားး မီယား�သားကိုားခြ�စးမီ ု ရိုလေ့နိလေ့သားးး�ည်းး�၊ ဤ
လေ့��့း��ကိုးတိုင့်းးပ်ါဝင်းးလေ့သားး �နူိည်းး�စ�တို�ုင်းး� 
ရင်းး�သားး�မီ�း�တိုင့်းး မီဒီီယီားတိုတိုးလေ့ခြမီးကိုးမီ၊ု အင်းး
တိုးနိကိုးမီဒီီယီား တိုတိုးသားနုိ���ည်းးမီုမီးိ နိမုီး့
ကို�လေ့နိဆ�ခြ�စးသားည်းး။ လေ့နိ�ကိုးဆး��ရသားတိုင်းး�မီ�း�ကို�ု
ပ်း�မီနိိးရရိုရနိး �ကိုး��ခြ�င်းး�နှငိ်းး့ အ��ကိုးအ�ကိုး 
စစးလေ့ဆ�ခြ�င်းး�နိည်းး��မီး�မီ�း� မီရိခုြ�င်းး�တိုု�� လေ့ပ်ါင်းး�
��ုကိုးလေ့သားးအ�ါ �နူိည်းး�စ�တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း� 
သားည်းး မီလေ့ကိုးင်းး�လေ့သားး  ရည်းးရးယား��ကိုးခြ�င်းး့ ခြပ်���ပ်း
သားည်း့း �မူီမုီဒီီယီား�ပု်းရးိ�မီမုီ�း�အတိုက့ိုး �ယ့ား 
ကိုလူေ့သားးပ်စးမီတိိုးမီ�း�အခြ�စးသားု�� ကို�လေ့ရးကိုးသားး့�
နှ�ုင်းးသားည်းး့ အနှာရးယားရိလုေ့နိသားည်းး။
 လေ့တို�့ရို��ကိုးမီ�း� အလေ့ပ််တိုင့်းး အလေ့ခြ�ခြပ်�၍  

�နူ်ည်းး�စား�တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း�ကိုု� 

သားး�လေ့ကိုးင်းးမီ�း�အခြ�စားး �ံ�လေ့�းးတိုင်းးခြ�မီမုီ�း�

ရှုလေ့သားးး�ည်းး� ���း��ုင်းး�ွင်းး့ရှုလေ့သားးလေ့န်ရးမီ ှ

လေ့�းးခြ�မီ ုရးှ��း�သားည်းး။
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ခြမီနိးမီးမီဒီီယီား��ပ်းင်းနိး�၊ သားတိုင်းး�သားမီး�မီ�း�နှငိ်းး့ 
အခြ�း� အလေ့�ကိုးင်းး�အရးထိ�တိုး��ပ်းသားမူီ�း�နှငိ်းး့ မီီ
ဒီယီား�း့�မြဲ��ု�လေ့ရ�အ��့�အစည်းး�မီ�း�၊ သားင်းး�ကိုး�လေ့ရ�
အ��့�အစည်းး�မီ�း� တို�ု�ထိးမီိ ရရိလုေ့သားး လေ့ထိးကိုး�း
အကြံကိုးခြပ်���ကိုးမီ�း�ကိုု� လေ့�းးခြပ်၍ အစရီင်းး�းစးကိုု� 
အဆး��သားတိုးထိး�သားည်းး။ ဤ လေ့ထိးကိုး�းအကြံကိုးခြပ်�
��ကိုးမီ�း�သားည်းး ခြမီနိးမီးနှ�ုင်းးင်းးရို မီဒီီယီားမီ�း�၏ 
��ပ်းင်းနိး�ကိုွမီး�ကို�င်းး ပ်လေ့ရးး�ကိုးရငိ်းးနိယားခြ�စးမီနုှငိ်းး့

အဆကိုးမီခြပ်တိုး �း့�မြဲ��ု�လေ့ရ�အတိုက့ိုး �း�ုလေ့ဆးး
အး�လေ့ပ်�မီအုခြ�စး အသားး��ဝင်းးနှ�ုင်းးမီည်းးဟူ� IMS-Fojo 
ကို လေ့မီှးး�င်း့းပ်ါသားည်းး။ အထိ�ူသားခြ�င်း့း �နူိည်းး�စ�
တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း�ကိုု� အထိ�ူအးရုး�စ�ုကိုးသားည်းး့ 
ဧရယုားမီ�း�တိုင့်းးခြ�စးသားည်းး။ 

 လေ့��့း��ကိုးတိုင့်းး ပ်ါဝင်းး��လ့ေ့သားး အမီ��ု�သားး�
အမီ��ု�သားမီ�ီအး��း��ကို�ု လေ့ကို��ဇူး�ူတိုင်းးရိလုေ့�ကိုးင်းး� 
IMS-Fojo ကို လေ့�းးခြပ်�ု�ပ်ါသားည်းး။ ထိ�ုသားတူို�ု�၏ 

အခြမီင်းးမီ�း�၊ မီဒီီယီားအလေ့�အ့ကို�င်းး့မီ�း�ကို�ု မီှလေ့ဝ
ရးတိုင့်းး  စတုိုးပ်ါဝင်းးစး�စး့ ပ်�ူလေ့ပ်ါင်းး�ပ်ါဝင်းးမီမုီရို
�ှင်းး ဤလေ့��့း��ကိုးကို�ု ခြပ်���ပ်းနှ�ုင်းးမီည်းး
မီဟူ�တိုးပ်ါ။ EMReF ၏ ကိုွမီး�ကို�င်းးမီရုိုလေ့သားး 
��ဉ်းး�ကိုပ်းပ်း�နိည်းး��မီး�မီ�း�နှငိ်းး့ လေ့��့း��ကိုး
ခြပ်���ပ်းရနိး အသားင်းး့ရိုမီတုို�ု�ကို�ု�ည်းး� IMS-Fojo ကို
 အထိ�ူလေ့ကို��ဇူး�ူတိုင်းး အသားအုမီတိိုးခြပ်�ပ်ါသားည်းး။

�န့ိး��့သားည်းး့ ၁၀ မီတို�ုင်းးမီအီတို့င်းး�၊ ခြမီနိးမီးနှ�ုင်းးင်းး

�ထူိ�သားည်းး သားတိုင်းး�မီ�း�အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း� ရရို

နှ�ုင်းးရနိး �တ့ိုး�ပ်းမီရုိုလေ့သားးရင်းး�ခြမီစး အနိည်းး�င်းယား

မီှကို�ုသားး �ကိုး�မိီး�မီ�ီ�့�ကိုသားည်းး။ အမီ�း�စ�

အတို့ကိုး အင်းးတိုးနိကိုးဆ�ုသားည်းးမီးိ တို�ုင်းး�တိုပ်ါ� 

အယာအူဆခြ�စးလေ့နိ��က့ိုး ကို�ုယားပ်�ုင်းးမီ�ု��ုင်းး���နိး� 

ပ်�ုင်းးဆ�ုင်းးခြ�င်းး�သားည်းး မီ�ကိုးစလုေ့နိ�ကိုးစရးလေ့ကိုးင်းး�မြဲပ်�ီ

�ကိုးကို�ုင်းး��နိး�အတို့ကိုးနှငိ်းး့ ဆင်းး�ကိုတိုး (SIM 

card) အတို့ကိုး ကို�နိးကို�စရတုိုးမီးိ အလေ့မီရကုိုနိး

လေ့ဒီ်�း ၃၀၀ �နိ�း ရို��့သားည်းး။ ၂၀၂၀ ��နှိစးတိုင့်းးမီူ

ထိ�ုအလေ့ခြ�အလေ့နိမီ��ု�မီဟူ�တိုးလေ့တိုးလ့ေ့ပ်။ ထိ�တိုးလေ့ဝမီု

မီခြပ်�မီ ီစးလေ့ပ်စစုစးလေ့ရ�သား�ု� တိုင်းးခြပ်ရမီကုို�ု ပ်ယား��ကိုး

ခြ�င်းး�နှငိ်းး့အတို ူမီဒီီယီားခြပ်�ခြပ်င်းးလေ့ခြပ်းင်းး���မီမုီ�း�နှငိ်းး့

မီဒီီယီား��ပ်းင်းနိး�အတိုင့်းး� အကြီးကို�ီအကို�ယား ရင်းး�နှိီ� 

ခြမုီ�ပ်းနှိးမီမုီ�း�လေ့�ကိုးင်း့း ခြမီနိးမီးမ့ီဒီီယီား အ�င်းး�အကို�င်းး�

သားည်းး လေ့ခြပ်းင်းး����း��သ့ားည်းး။ �ထူိ�မီးိ�ည်းး� 

ပ်�ကိုးလေ့�းင်းး�အမီ��ု�မီ��ု�အလေ့ပ််တိုင့်းး အမြဲမီ�ခြ�စး

လေ့ပ််တို�ု�ပ်း့�လေ့နိသားည်း့း မီဒီီယီားမီ�း�ကို�ု �ကိုး�မိီး� 

မီ�ီး�ကိုသားည်းး။ 

 ယာလေ့နိ�တို့င်းး ခြမီနိးမီးနှ�ုင်းးင်းး၏ ၄၁ ရး ��ုင်းးနှနုိး�

လေ့သားး ခြပ်ည်းးသား�ူထူိ�သားည်းး အင်းးတိုးနိကိုးကို�ု 

အသားး��ခြပ်�နှ�ုင်းးလေ့နိ�ကိုမြဲပ်ခီြ�စးမြဲပ်�ီ �မူီမုီဒီီယီားကို�ု 

တိုကိုးကြွကိုစ့း့ အသားး��ခြပ်��ကိုသားည်းး။2 လေ့�စ့း��တိုး

သားည်းး �သူားမုီ�း�လေ့သားး �မူီမုီဒီီယီားတိုစး��ခြ�စး�း

သားည်းး။ လေ့�စ့း��တိုးသားည်းးပ်င်းး�ှင်းး အင်းးတိုးနိကိုး

ခြ�စးသားည်းးဟူ� မီတိိုးထိင်းးလေ့နိ�ကိုသား ူအမီ�း�အခြပ်း�ရို

သားည်းး။3 သားတိုင်းး�အ��ကိုးအ�ကိုး �ကိုး�မိီး�မီီ

ရရိုမီမုီးိ လေ့ကိုးင်းး�မီန့ိးစ့း တို�ု�တိုကိုး�းသားည်းးနှငိ်းး့

2 We Are Social, 2020, Digital in Myanmar 2020
3 IMS-Fojo, 2018, “ပ်ရသုားတိုးရုလုေ့ထိးင်းး့မီိ ခြမီနိးမီး့ မီဒီီယီားမီ�း�”
4 The New York Times, 2018, “A Genocide Incited on Facebook, With Posts from Myanmar’s Military ”, “ ခြမီနိးမီး့ တိုပ်းမီလေ့တိုးး မီ ိတိုင်းး��ုကိုးလေ့သားး ပ်�ုစး့နှငိ်းး့ အတို ူလေ့�စ့း��တိုး

လေ့ပ််မီ ိ�း�ုလေ့ဆးး��ုကိုးလေ့သားး �မူီ��ု�တို�နိး� သားတိုးခြ�တိုးမီ”ု ၊ https://www.nytimes.com/2018/10/15/technology/myanmar-facebook-genocide.html

အမီှ အင်းးတိုးနိကိုးနှိင်းး့ �မူီမုီဒီီယီားပ်�ကိုး 

လေ့�းင်းး�ကို�ု သားး��စ�့နှ�ုင်းးမီ ုတို�ု�တိုကိုးမီ�း�ခြပ်း��းခြ�င်းး�

သားည်းး �အူမီ�း�တိုင်းးဆကိုးလေ့နိ�ကိုသားည်း့း သားတိုင်းး�

အရည်းးအလေ့သား့�အတိုက့ိုး စ�ု�ရမုီးမီမုီ�း� တို�ု�ပ်း့��း

သားည်းးနှငိ်းး့အတိုူ သားတိုင်းး�မီးိ�မီ�း�၊ ပ်း���ကိုးထိး�

လေ့သားး သားတိုင်းး�မီ�း�၏ အနှာရးယားလေ့�ကိုးင်းး့ သားတိုင်းး�

စ�ီဆင်းး�မုီကို�ု အး�လေ့ပ်�းလ့ေ့စ��ကိုးရုိသားည်းး။ ခြမီနိးမီး 

နှ�ုင်းးင်းးသားး�မီ�း�သားည်းး သားတိုင်းး�ရင်းး�ခြမီစး အသားစးမီ�း�

နှငိ်းး့ ရင်းး�နှိီ�ကိုွမီး�ဝင်းး�းသားည်းးမီးိ နှစိးအနိည်းး�င်းယား

သားးရိုလေ့သား�မြဲပ်�ီ မီဒီီယီားနိ���ည်းးတိုတိုးလေ့ခြမီးကိုးမီု

မီးိ ယာ�င်းးကို ဦး�စး�လေ့ပ်�သားည်း့း အလေ့�ကိုးင်းး�အရး

တိုစး��မီဟူ�တိုး��လ့ေ့ပ်။ ၂၀၁၇ ��နှစိးနှငိ်းး့ ၂၀၁၈ ��နှစိး

မီ�း�အတိုင့်းး�ရ��ုင်းးခြပ်ည်းးနိယား၌ ခြ�စးပ်း့���့လေ့သားး 

ပ်ဋိပု်ကိုခမီ�း�ကို�ု �ကိုည်းး့�ှင်းး ဆ�ုရယိားမီဒီီယီားနှငိ်းး့ မီီ

ဒီယီားနိ���ည်းးတိုတိုးလေ့ခြမီးကိုးမီ ုမီရိုခြ�င်းး�တို�ု� လေ့ပ်ါင်းး�

��ုကိုးလေ့သားးအ�ါ ခြ�စးလေ့ပ််�းသားည်း့း လေ့နိ�ကိုး 

ဆကိုးတို�့ခြ�စးရပ်းမီ�း�ကိုု� လေ့တို�့ခြမီင်းးနှ�ုင်းးသားည်းး။ ပ်ဋိ ု

ပ်ကိုခနှငိ်းး့ပ်တိုးသားကိုး၍ ပ်း���ကိုးထိး�လေ့သားး သားတိုင်းး�

မီ�း�သားည်းး လေ့��့�တိုးလေ့ပ််တိုင့်းး �မှီး�မီ�ု���ကိုးရို

လေ့သားးအ�ါ ပ်း�မီနိိးထိ�တိုး လေ့�လေ့နိလေ့သားး မီဒီီယီားမီ�း�

၏ သားတိုင်းး�လေ့�းးခြပ်��ကိုးမီ�း�သား�ု� �ှးကို��းမြဲပ်�ီ ရု�ု

ဟူင်းးဂုံး�း�နူိည်းး�စ�အလေ့ပ်် အမီ�နိး�တိုရး�မီ�း�ကို�ု 

မီ�ီလေ့�းင်းးရးလေ့�ပ်င်း့းလေ့ပ်���သ့ားည်းး။4

 ခြမီနိးမီးနှ�ုင်းးင်းးတိုင့်းး မီဒီီယီားနိ���ည်းး

န်ုဒီးန်း�

၂၀၁၈ ��နိုှစားးအတိုငွ်းး�၊ IMS- Fojo ကို

ခြ�ု���း�့သ့ားည်းး့ �ရသုားတိုးလေ့��့း��ကိုးတိုငွ်းး 

ယာံ�ကြကိုည်းးအး�ထားး�လေ့�းကိုးလေ့သားး 

သားတိုင်းး�ရင်းး� ခြမီစားးမီ�း�နိုငှ်းး့ �တိုးသားကိုးသားည်း့း 

ဗဟု�သား�တိုမီ�း�နိုှင်းး့ �ကိုး�မှီး�မီမီီတုို�ု�မီှး 

�အူမီ�း�အကြကိုး� ဧရးမီကိုးွခြ�း�မီရုှုလေ့န်

လေ့ကြကိုးင်းး�လေ့�းးခြ��့သ့ားည်းး။

https://www.nytimes.com/2018/10/15/technology/myanmar-facebook-genocide.html
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တိုတိုးလေ့ခြမီးကိုးမီကုို�ု အလေ့ရ�ထိး�မီမုီ�း� မီ�း�ခြပ်း�

�း�င်း့းကိုစး�၊ ခြပ်ဿနိ�တိုစးရပ်းအခြ�စးကို�နိးရို

လေ့နိလေ့သား�သားည်းး။ ၂၀၁၈ ��နှိစးအတိုင့်းး�၊ IMS- Fojo 

ကိုခြပ်���ပ်း��သ့ားည်းး့ ပ်ရသုားတိုးလေ့��့း��ကိုး5တိုင့်းး 

ယား��ကိုည်းးအး�ထိး�လေ့�းကိုးလေ့သားး သားတိုင်းး�ရင်းး� 

ခြမီစးမီ�း�နှငိ်းး့ ပ်တိုးသားကိုးသားည်း့း ဗဟူ�သား�တိုမီ�း� နှငိ်းး့ 

�ကိုး�မိီး�မီမီီတုို�ု�မီိး �အူမီ�း�အ�ကိုး� ဧရးမီ

ကိုး့ခြ�း�မီရုိုလေ့နိလေ့�ကိုးင်းး� လေ့�းးခြပ်��သ့ားည်းး။ ထိ�ု

လေ့��့း��ကိုးကို တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�မီ�း�နှငိ်းး့

လေ့ကို���ကိုးလေ့ဒီသားတိုင့်းး လေ့နိထိ�ုင်းးသားမူီ�း�သားည်းး 

သားတိုင်းး�အ��ကိုး အ�ကိုး �ကိုး�မိီး�မီရီရိမုီု

လေ့�ကိုးင်း့း ဆ�ု�ကို��ု�မီ�း� သားကိုးလေ့ရးကိုး��သ့ားည်းးဟူ� 

လေ့�းးခြပ်သားည်းး။ သားတူို�ု� သားည်းး သားတူို�ု�၏ လေ့ဒီသားနှငိ်း့း

ပ်တိုးသားကိုးသားည်း့း လေ့နိ�ကိုး ဆး��သားတိုင်းး�မီ�း� ရရိုနှ�ုင်းး

ရနိး တိုပ်တိုးနှ့မီး�သားတိုင်းး�မီ�း� သား�ု�မီဟူ�တိုး လေ့�စ့း

��တိုးမီ ိသားတိုင်းး�မီ�း�ကို�ုသားး အး�ထိး�လေ့နိရသားည်းး။ 

 IMS-Fojo သားည်းး ခြမီနိးမီးနှ�ုင်းးင်းးအတို့င်းး�

�့တိုး�ပ်းစး့လေ့ရ�သားး�ထိ�တိုးလေ့�းးလေ့ခြပ်းဆ�ု�့င်းး့ကို�ု 

ခြမီုင်း့းတိုင်းးလေ့ပ်�ရနိး၊ သားတိုင်းး�အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း� 

5 IMS-Fojo, 2018, “ပ်ရသုားတိုးရုလုေ့ထိးင်းး့မီိ ခြမီနိးမီး ့မီဒီီယီားမီ�း�”

�ကိုး�မိီး�မီရီရိမုီကုို�ု တို�ု�ခြမီုင်း့းရနိးနှိင်းး့ မီဒီီယီား 

အမီ��ု�အစး�ကို့�ခြပ်း�စး��င်းးမီကုို�ု ခြမီုင်း့းတိုင်းးရနိး 

ရည်းးရးယားသားည်းး့ စမီီး��ကိုးအသားစးတိုစး��ကို�ု ၂၀၁၈ 

��နှိစးတိုင့်းး စတိုင်းး��ပ်းလေ့ဆးင်းး��သ့ားည်းး။ ထိ�ုစမီီး

��ကိုးသားည်းး နှ�ုင်းးင်းးအတိုင့်းး� အပ်စးပ်ယားထိး��းရဆး��

�ထူိ�ကို�ု အထိ�ူအးရုး�စ�ုကိုးသားည်းး။ စမီီး��ကိုးမီ ိ

လေ့ဆးင်းးရးကိုးထိး�သားည်းး့ �ပု်းရးိ�မီမုီ�း�ကို�ု 

ဆကိုး�ကိုးလေ့ဆးင်းးရးကိုးရနိးနှငိ်းး့ မီတုိုး�ကိုး မီဒီီီ

ယားမီ�း�၏ အဓိကုိုပ်ရသုားတိုးမီ�း�အတိုက့ိုး သားင်းး့ 

လေ့��းးမီည်း့း သားတိုင်းး�အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း�စ�လေ့ဆးင်းး�

ရနိးအတိုက့ိုး IMS-Fojo သားည်းး မီန့ိးခြပ်ည်းးနိယား၊ 

ကိုရင်းးခြပ်ည်းးနိယားနှငိ်းး့ ကိုယား�ခြပ်ည်းးနိယားတိုု��မီိ � ူ

နိည်းး�စ� တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း�အ�ကိုး� မီဒီီယီား 

အလေ့�အ့ကို�င်းး့နှိင်းး့ မီဒီီယီားနိ���ည်းးမီတုို�ု�ကို�ု 

လေ့��့းသားည်းး့ သား�လေ့တိုသားနိတိုစး�� လေ့ဆးင်းးရးကိုးရနိး

 ဆး��ခြ�တိုး��သ့ားည်းး။ လေ့��့း��ကိုးကို�ု ၂၀၁၈ ��နှိစး

ကို ခြပ်���ပ်း��သ့ားည်းး့ ပ်ရသုားတိုးလေ့��့း��ကိုးပ်း�စး

အတို�ုင်းး�ခြပ်���ပ်း��မ့ြဲပ်�ီ မီဒီီယီားအလေ့�အ့ကို�င်းး့/ 

စစီဉ်းးတိုင်းးဆကိုးမီ၊ု သားတိုင်းး�အလေ့�အ့ကို�င်းး့နှိင်းး့ မီီ

ဒီယီားတိုတိုးသားနုိ���ည်းးမီတုို�ု�နှငိ်းး့ ပ်တိုးသားကိုးသားည်းး့

လေ့ခြ�လေ့ခြ�ခြမီစးခြမီစးရိလုေ့သားး သားတိုင်းး�မီ�း�ရရိနုှ�ုင်းးရနိး 

အရည်းးအလေ့သား�့ဆ�ုင်းးရး လေ့��့းဆနိး�စစးသားည်းး့ 

��ဉ်းး�ကိုပ်းမီကုို�ု ခြပ်���ပ်း��သ့ားည်းး။ ထိ�ု�ခြပ်င်းး လေ့��့း

��ကိုးကို IMS-Fojo ၏ မီတုိုး�ကိုးခြ�စးလေ့သားး 

တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��းသားးစကိုး�ခြ�င်း့း ထိ�တိုး�ှင်းး

သားည်းး့ ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး�ကိုး� (ELTV) ကို ထိ�တိုး��ပ်း

သားည်းး့ အလေ့�ကိုးင်းး�အရးမီ�း�ကိုု� လေ့စစ့ပ်းစး့ 

လေ့��့း��သ့ားည်းး။ �နူိည်းး�စ�တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း�၏

ကို�ုယားစး�ခြပ်�မီကုို�ု ဆနိး�စစးရနိးနှငိ်းး့ သားတိုင်းး�သားမီး�

မီ�း�၊ အယားဒီတီိုးမီ�း�အတိုက့ိုး တိုး��ခြပ်နိး��ကိုးနှိင်းး့ 

လေ့ထိးကိုး�းအကြံကိုးခြပ်���ကိုးမီ�း� ပ်းပ့်�ု�ရနိးအတိုက့ိုး 

ကြီးကို�ု�ပ်မီး���ခ့ြ�င်းး�ခြ�စးသားည်းး။ 

 အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း� လေ့ကိုးကိုးယာစူ�လေ့ဆးင်းး�

မီကုို�ု IMS- Fojo မီ ိ�မီး�ညွှနှိးကိုညူ်းမီီခုြ�င်းး့ EMReF 

မီ ိသား�လေ့တိုသားနိ အ��့�ကို ၂၀၁၉ ��နှိစးဇူး�ူ�ုင်းး�မီ ိ

စကိုးတိုင်းး�း�အတိုင့်းး� တိုင့်းး ခြပ်���ပ်း��သ့ားည်းး။ 
 

အလေ့ကြကိုးင်းး�အရး ဆန်း�စားစားး��ကိုး

အလေ့�ကိုးင်းး�အရး ဆနိး�စစးလေ့��့းမီကုို�ု ခြပ်���ပ်း

ရးတိုင့်းး ၂၀၁၉ ��နှစိး ဇူးန့ိး�နှငိ်းး့ ဇူး�ူ�ုင်းး� အတိုင့်းး�

ထိ�တိုး�ငှ်း့း��လ့ေ့သားး သားတိုင်းး�လေ့�းးခြပ်��ကိုး စ�စ�လေ့ပ်ါင်းး� 

၁၅ ��ကို�ု လေ့��့းဆနိး�စစး��့သားည်းး။ (မီန့ိးခြပ်ည်းး 

နိယား၊ ကိုရင်းးခြပ်ည်းးနိယားနှငိ်းး့ ကိုယား�ခြပ်ည်းးနိယားတိုု��မီိ

သားတိုင်းး�မီ�း�ကို�ု လေ့�းးခြပ်ထိ�တိုး�ငှ်းး့လေ့နိလေ့သားး ELTV 

သားး����မီ ိ သားတိုင်းး� ၅ ��စကီို�ု ရယာသူားည်းး)။ 

အလေ့�ကိုးင်းး�အရးမီ�း�ကိုု� လေ့�းင်းး�တိုး��ု၍ ခြ�စး

မြဲပ်�ီ �နူိည်းး�စ�တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း�ကို�ု ပ်း�လေ့�းးတိုင်းးခြပ်

မီနုှငိ်းး့ ကို�ုယားစး�ခြပ်�ပ်ါဝင်းးမီတုို�ု�ကို�ု စစုစး��ု၍ 

ခြ�စးသားည်းး။ သားတိုင်းး�လေ့�းးခြပ်��ကိုးမီ�း�ကို�ု ပ်ရသုားတိုး

လေ့��့း��ကိုးအတိုက့ိုး ဦး�တိုည်းးအ�ပ်းစ� လေ့ဆ�့လေ့နှ�့

ပ်�့မီ�း�တိုင့်းး နိမီနူိ�ခြ�စးရပ်း အခြ�စး�ည်းး� အသားး��ခြပ်�

သားည်းး။ ထိ�ုသား�ု� အသားး��ခြပ်�ခြ�င်းး�သားည်းး သားတိုင်းး�

နိ���ည်းးမီနုှိင်းး့ မီဒီီယီား တိုတိုးသားနုိ���ည်းးမီု

အဆင်းး့ကို�ု ဆနိး�စစးနှ�ုင်းးသားည်းး့ နိည်းး��မီး�တိုစး��

ခြ�စးသားည်းး။ 

 မီဒီီယီား လေ့��့း��ကိုးမီ�း�ခြပ်���ပ်းရးတိုင့်းး 

အ�ကိုးင်းး�အရး ဆနိး�စစးခြ�င်းး�သားည်းး ကို�ယားခြပ်နိ�းစး့

အသားအုမီတိိုးခြပ်��ကိုး�းထိး�လေ့သားး ဆနိး�စစးမီု

နိည်းး��မီး�တိုစး�� ခြ�စးသားည်းး။ �း��ကိုယ့ားထိး�လေ့သားး

(ဝကိိုးထိး�လေ့သားး) သားတိုင်းး�စကိုး�မီ�း�၊ ရည်းးရးယား 

��ကိုးနှငိ်းး့ �း�ုလေ့ဆးးမီတုို�ု�ကို�ု လေ့�းးထိ�တိုးရနိး မီဒီီယီား

အလေ့�ကိုးင်းး�အရးမီ�း�ကို�ု လေ့စစ့ပ်းစး့ စစးလေ့ဆ�ခြ�င်းး�

သားည်းး ဟူးရု�ု��ကိုးစးဝ��း (Harold Lasswell) 

လေ့��့းမီုန်ည်းး��မီး�

ဤအစီရင်းး�းစးအတိုက့ိုး မီတိုညူ်းလီေ့သားး လေ့��့း��ကိုးနှစိးရပ်း ခြပ်���ပ်း��သ့ားည်းး။ ၁) မီန့ိးခြပ်ည်းးနိယား၊ ကိုရင်းးခြပ်ည်းးနိယားနှငိ်းး့ ကိုယား�ခြပ်ည်းးနိယားတို�ု�တိုင့်းး တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�

�းသားးစကိုး�ခြ�င်း့းထိ�တိုး�ငှ်းး့လေ့သားး ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး�ကိုး� (ELTV) မီ�း�ကို ထိ�တိုး��ပ်းမီမုီ�း�ကို�ု ဆနိး�စစးသားည်းး့ အလေ့�ကိုးင်းး�အရးဆနိး�စစးလေ့��့း��ကိုး တိုစးရပ်း 

နှငိ်းး့ ၂) ထိ�ုခြပ်ည်းးနိယားမီ�း�ရိ ုတို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�မီ�း�၏ မီဒီီယီား အလေ့�အ့ကို�င်းး့ကို�ု လေ့��့းသားည်းး့ ပ်ရသုားတိုးလေ့��့း��ကိုး တိုစးရပ်း ခြ�စးသားည်းး။ 
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ကို ဝါဒီခြ�နိ�းမီမုီ�း�ကို�ု လေ့��့းရးတိုင့်းးစတိုင်းးမီတုိုး

ဆကိုး��လ့ေ့သားး ၁၉၂၀ ��နှစိး ကိုတိုည်းး�ကို လေ့��့း 

သားမူီ�း�စတုိုးဝင်းးစး���သ့ားည်းး့ နိည်းး��မီး�6တိုစး��

ခြ�စးသားည်းး။ ထိ�ုအ��နုိးမီိစ၍ သားလေ့ကိုာတိုခြပ်�ခြ�င်းး� 

(ကို�တိုးသားတိုးမီတိိုးခြ�င်းး�) နှငိ်းး့ လေ့ကိုးကိုး��ကိုး��ခြ�င်းး�

တို�ု�နှိင်းး့ ပ်တိုးသားကိုး၍ ပ်င့်းး့�င်းး�ခြမီင်းးသားးမီရုိုလေ့စရနိး

နှငိ်းး့ အသားး��ခြပ်�သားည်း့း နိည်းး��မီး�မီ�း�ကိုု� အး� 

လေ့ကိုးင်းး��းလေ့စရနိး အမီ��ု�မီ��ု�လေ့သားး ကိုရုယုားမီ�း�၊

နိည်းး��မီး�မီ�း�ကို�ု လေ့ရ�ဆ့�လေ့�းးထိ�တိုး��သ့ားည်းး။ ပ်း�မီနိိး

အး�ခြ�င်းး့ အလေ့�ကိုးင်းး�အရးဆနိး�စစး��ကိုးခြပ်���ပ်း

ရးတိုင့်းး အလေ့ရအတိုက့ိုးဆ�ုင်းးရး ဆနိး�စစးမီနုှိင်းး့ 

အရည်းးအလေ့သား့�ဆ�ုင်းးရး ဆနိး�စစးမီနုိည်းး��မီး�မီ�း�

အ�ကိုး� ထိ�ူခြ�း�မီတုိုစး�� ခြပ်���ပ်းထိး�သားည်းး။ 

အလေ့ရအတိုက့ိုးဆ�ုင်းးရး ��ဉ်းး�ကိုပ်းမီသုားည်းး မီ�း�ခြပ်း�

�လိေ့သားး အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း�ကိုု� ကြီးကို�ုတိုင်းး

သားတိုးမီတိိုးထိး�လေ့သားး သားလေ့ကိုာတို (ကို�တိုး)မီ�း�

တိုင့်းး အလေ့ခြ�ခြပ်���ကိုး စနိစးတိုကို� ကို�ုင်းးတိုယ့ားရ

သားည်းးခြ�စးမြဲပ်�ီ အရည်းးအလေ့သား�့ဆ�ုင်းးရး ဆနိး�စစးမီု

နိည်းး��မီး�မီးိ အလေ့�ကိုးင်းး�ရင်းး�အမီနိိးကို�ု စ�ူစမီး�

လေ့�းးထိ�တိုးသားည်းး့ အခြမီင်းးခြ�င်း့း လေ့��့းရခြ�င်းး�ခြ�စး

ကိုး အသားး��ခြပ်�လေ့သားး နိမီနူိ�မီ�း�သားည်းး အလေ့ရ 

အတို့ကိုးဆနိး�စစးမီတုိုင့်းးအသားး��ခြပ်�လေ့သားး နိမီနူိ�

မီ�း�ထိကိုး ပ်�ုနိည်းး�သားည်းး။ သားပု်ါးနိည်းး�ကို� ယား��ကိုည်းး

အး�ထိး�နှ�ုင်းးမီရုိုလေ့စရနိး ပ်�ုမီ�ု�ကိုး��လေ့သားးး�ည်းး� 

အရည်းးအလေ့သား�့ဆ�ုင်းးရး ဆနိး�စစးမီသုားည်းး လေ့ခြ�လေ့ခြ� 

ခြမီစးခြမီစးလေ့�းးခြပ်လေ့သားး စကိုး�ရပ်းမီ�း�ကို�ု လေ့စစ့ပ်းစး့

လေ့��့းရနိးနှိင်းး့ ပ်ရသုားတိုး၏ အဓိပု်ါါယားလေ့ကိုးကိုး

ယာနူှ�ုင်းးလေ့��ကိုု� သားအီ�ုရမီီ�း�ထိ�တိုးယာရူနိးအတို့ကိုး 

ပ်�ုမီ�ုသားင်းးလ့ေ့��းးသားည်းး။7

 ဤ လေ့��့း��ကိုး၏ ရည်းးရးယား��ကိုး

အတို့ကိုး အရည်းးအလေ့သား�့ကို�ု လေ့��့းဆနိး�စစး

သားည်းး့ ��ဉ်းး�ကိုပ်းမီကုို�ု လေ့ရး���ယား��သ့ားည်းး။ IMS-Fojo 

သားည်းး ELTV မီ�း�တိုင်းးခြပ်လေ့နိသားည်း့း အလေ့�ကိုးင်းး� 

အရးမီ�း�တိုင့်းး �နူိည်းး�စ�တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း� 

ကို�ုယားစး�ခြပ်�ပ်ါဝင်းးမီကုို�ု ပ်�ုမီ�ုနိ���ည်းးနှ�ုင်းးရနိး 

��ု�း�သားည်းးခြ�စးရး လေ့ခြ�လေ့ခြ�ခြမီစးခြမီစးလေ့��့းမီု

ကို�ု ခြပ်���ပ်းရနိး ��ုအပ်းသားည်းး။ ပ်�ုမီ�ုတိုကုို�စး့ 

လေ့��့းလေ့သားးအး�ခြ�င်း့း စ�စည်းး�ထိး�လေ့သားး မီဒီီီ

6  Macnamera, Jim, 2005, “Media content analysis: its uses, benefits and best practice methodology”, Asia Pacific Public Relations Journal 6(1), p. 1-34. 
7  Ibid., p. 5.
8  ထိ�တိုးယာဆူင်းးခြ�င်းးလေ့သားး သားလေ့ကိုာတိုခြပ်�မီ ု(ကို�တိုးသားတိုးမီတိိုးခြ�င်းး�) သားည်းး သားအီ�ုရအီလေ့ခြ�ခြပ်�နိည်းး��မီး�ခြ�စးမြဲပ်�ီ သားအီ�ုရမီီ�း�နှငိ်းး့ အယာအူဆကို လေ့ပ်�ထိး�လေ့သားး ကြီးကို�ုတိုင်းးသားတိုးမီတိိုးထိး�သားည်းး့သားလေ့ကိုာတို 

မီ�း�ကို�ု အသားး��ခြပ်�သားည်းး။ ထိ�တိုးယာဆူင်းးခြ�င်းးလေ့သားး သားလေ့ကိုာတိုခြပ်�မီ ု(ကို�တိုးသားတိုးမီတိိုးခြ�င်းး�) တိုင့်းး ကြီးကို�ုတိုင်းးသားတိုးမီတိိုးထိး�လေ့သားး သားလေ့ကိုာတိုမီ�း�မီပ်ါရို�� အလေ့�ကိုးင်းး�ရင်းး�ကို�ုလေ့�းးထိ�တိုးလေ့သားး အခြမီင်းးမီိ 

အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း�ကို�ု ဆနိး�စစးသားည်းး။ ပ်း�မီနိိးအး�ခြ�င်းး့ ထိ�ုနိည်းး��မီး�နှစိး�� လေ့ပ်ါင်းး�စပ်းထိး�ခြ�င်းး�ကို�ု အလေ့�ကိုးင်းး�အရး ဆနိး�စစးမီတုိုင့်းး အသားး��ခြပ်�သားည်းး။ 

ယားအလေ့�ကိုးင်းး�အရးမီ�း�ကိုု� ဆနိး�စစးရးတိုင့်းး 

ရင်းး�ခြမီစးမီ�း�၏ ကို�ုယားစး�ခြပ်�ပ်ါဝင်းးမီနုှိင်းး့ သားတိုင်းး�

လေ့�းးခြပ်မီမုီ�း�ကို�ု လေ့�းင်းးသားင့်းး�ပ်း�လေ့�းးခြ�င်းး�တိုု��ကို�ု 

လေ့��့းမီည်းးဟူ� ဆး��ခြ�တိုး��သ့ားည်းး။ 

 မီန့ိးသားတိုင်းး�လေ့အဂုံး�င်းးစ ီ (MNA) ကိုရင်းး 

သားတိုင်းး�စင်းးတိုး(KIC) ကိုနှာ�ရဝတိုတီို�ုင်းး� စသားည်းး့

သားတိုင်းး�ဌားနိမီ�း�မီ ိလေ့ဒီသားသားး����အလေ့�ကိုးင်းး�လေ့�းးခြပ်

လေ့သားး သားတိုင်းး�လေ့�းးခြပ်��ကိုးမီ�း� ကို�ု ၂၀၁၉ ��နှိစး 

ဇူး့နိး�နှိင်းး့ ဇူး�ူ�ုင်းး�မီ�း�အတိုင့်းး�ကို စ�စည်းး���့

သားည်းး။ ( ထိ�ုလေ့ဒီသားမီ�း�အး��း��၏ သားတိုင်းး�မီ�း�

ကို�ု ELTV မီ�း�ကို လေ့နိ�စဉ်းး သား�ု�မီဟူ�တိုး အပ်တိုးစဉ်းး

ပ်င်းး မီလေ့�းးခြပ်သားည်းး့အတိုက့ိုး)။ ထိ�ုသားတိုင်းး�ဌားနိ သားး��

���း��သားည်းး ခြမီနိးမီး အခြပ်ည်းးခြပ်ည်းးဆ�ုင်းးရး သားတိုင်းး�

(BNI) အ��့�ဝင်းးမီ�း�ခြ�စးသားည်းး။ ထိ�ုသားတိုင်းး�ဌားနိ

မီ�း�၏ ဦး�တိုည်းးပ်ရသုားတိုးမီးိ တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�အ�ပ်းစ�

မီ�း�ခြ�စးသားည်းး။ MNA သားည်းး မီန့ိး�ူထိ�ကို�ု

�ည်းး�လေ့ကိုးင်းး�၊ KIC သားည်းး ကိုရင်းး�ထူိ�ကို�ု

�ည်းး�လေ့ကိုးင်းး�၊ ကိုနှာ�ရဝတိုတီို�ုင်းး�သားည်းး ကိုယား�

�ထူိ�ကို�ု�ည်းး�လေ့ကိုးင်းး� ဦး�တိုည်းးသားည်းး။ ထိ�ု မီဒီီီ

ယားသားး����သားည်းး သားတူို�ု�၏ ဦး�တိုည်းး ပ်ရသုားတိုးထိး

လေ့ရးကိုးရိနုှ�ုင်းးရနိးနှငိ်းး့ ဗမီးစးတိုမီး�ထို�� တို�ုင်းး�ရင်းး� 

သားး��းသားးစကိုး�ခြ�င်း့း ထိ�တိုး�ှင်းး့��ကိုးမီ�း� 

ထိ�တိုး�ှင်းး့နှ�ုင်းးရနိး အန့ိး��ုင်းး�ပ်�ကိုးလေ့�းင်းး�ကိုု� 

အဓိကုို အး�ထိး�ရသားည်းး။ နိမီူနိ�မီ�း�ကို�ု တို�ုင်းး� 

ရင်းး�သားး��ူနိည်းး�စ�မီ�း�အလေ့�ကိုးင်းး�လေ့�းးခြပ်သားည်းး့ 

သားတိုင်းး�မီ�း�ကိုု� အဓိကုိုလေ့ရး���ယားသားည်းး ့ အမီ��ု�

အစး�အခြ�စး သားတိုးမီတိိုးမြဲပ်�ီ လေ့ရး���ယားရနိး ခြ�စးနှ�ုင်းး

သားမီှ ကို�ယားခြပ်နိ�းစး့လေ့�းင်းး�တိုးထိး�သားည်းး။ 

 အ��ကိုးအ�ကိုး ဆနိး�စစးမီု မီခြပ်���ပ်းမီီ၊ 

(၁) ရင်းး�ခြမီစးမီ�း�ကိုု�ယားစး�ခြပ်�မီကုို�ု ဆနိး�စစးခြ�င်းး�

နှငိ်းး့ (၂) ထိင်းးရးိ��မှီး�မီ�ု�လေ့သားး ကိုနိ�းသားတိုး��ကိုး

မီ�း�ကို�ု ဆနိး�စစးခြ�င်းး�တို�ု�အတို့ကိုး ထိ�တိုးယာဆူင်းး 

ခြ�င်းးနိည်းး�ကိုု�သားး��လေ့သားး သားလေ့ကိုာတို (ကို�တိုး) မီ�း�

ခြ�င်း့း သားလေ့ကိုာတိုခြပ်�ခြ�င်းး� (ကို�တိုးသားတိုးမီတိိုးခြ�င်းး�) 

စနိစးကို�ုလေ့ရ�ဆ့���သ့ားည်းး။ သား�ု�လေ့သားးး�ည်းး� ဆနိး�စစးမီု

ခြပ်���ပ်းလေ့နိစဉ်းးအတိုင့်းး� သားလေ့ကိုာတိုမီ�း� (ကို�တိုးမီ�း�) 

ကို�ု အဆကိုးမီခြပ်တိုး အလေ့သား�စတုိုး��နုိးည်းုုမြဲပ်�ီ 

အတိုည်းးခြပ်�သားး့�မီည်းးခြ�စးရး အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း�

ကို�ု ထိ�တိုးယာဆူင်းးခြ�င်းးခြ�င်းး�နှငိ်းး့ ခြုံ�း�င်းး�ဆင်းးခြ�င်းးခြ�င်းး�

နိည်းး��မီး�မီ�း�8 လေ့ပ်ါင်းး�စပ်း၍ သားလေ့ကိုာတိုခြပ်�သားည်းး။

(ကို�တိုးသားတိုးမီတိိုးသားည်းး။) 

�ရသုားတိုးလေ့��့း��ကိုး

ပ်ရသုားတိုးလေ့��့း��ကိုးကို�ု အရည်းးအလေ့သား့�ဆ�ုင်းးရး

ဆနိး�စစးမီုနိည်းး��မီး�ခြ�င်း့း ခြပ်���ပ်းသားည်းး။ ထိ�ုသား�ု� 

ခြပ်���ပ်းရးတိုင့်းး အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း�လေ့ကိုးကိုးယာူ

စ�လေ့ဆးင်းး�ရနိးအတိုက့ိုး ဦး�တိုည်းးအ�ပ်းစ� လေ့ဆ့�လေ့နှ�့မီု

မီ�း� (FGD)၊ နှငိ်းး့ အဓိကုိုသားတိုင်းး�လေ့ပ်�နှု�င်းးသားနူှိင်းး့ 

အင်းးတိုးဗ���ခြ�င်းး� (KII) တို�ု� ခြပ်���ပ်းသားည်းး။ လေ့� ့

�း��ကိုးအတိုက့ိုး ပ်ါဝင်းးမီည်းး့သားမူီ�း�ကို�ု လေ့ရး���ယား

ရးတိုင့်းး ကို�ုယားစး�ခြပ်�နှ�ုင်းးမီကုို�ု ကြီးကို�ု�စး�ရးိလေ့�့

�င်း့းကိုစး� လေ့��့း��ကိုးတိုင့်းးပ်ါဝင်းးလေ့သားး တို�ုင်းး� 

ရင်းး�သားး�အ�ပ်းစ�မီ�း�၏ မီဒီီယီား အလေ့�အ့ကို�င်းး့နှငိ်းး့

မီဒီီယီားတိုတိုးသားနုိ���ည်းးမီအုဆင်းး့ကို�ု ထိင်းးဟူပ်း

လေ့သားးစးရင်းး�ကိုနုိး�ဂုံးဏနိး�အရ ကို�ုယားစး�ခြပ်�မီကုို�ု 

ရရိနုှ�ုင်းးမီည်းးဟူ� ဤလေ့��့း��ကိုးကို မီဆ�ုထိး�

လေ့�ကိုးင်းး� သားတိုခုြပ်�ရနိး အလေ့ရ�ကြီးကို�ီသားည်းး။ ဤ

လေ့��့း��ကိုးသားည်းး ဤအလေ့�ကိုးင်းး�အရးမီ�း�၏ 

အတိုင့်းး�သားလေ့�းကိုု� ညွှနှိးခြပ်နှ�ုင်းးရနိးနှငိ်းး့ ပ်�ုမီ�ုကို�ယား 

ခြပ်နိ�းလေ့သားး အ�းှမီ�း�ကို�ု ခြုံ�း�င်းး�လေ့ကိုးကိုး��ကိုး��ရနိး

ပ်း�စးထိ�တိုးထိး�ခြ�င်းး�ခြ�စးသားည်းး။ 

 အရည်းးအလေ့သား�့ဆ�ုင်းးရးလေ့��့း��ကိုး ခြပ်� 

��ပ်းရးတိုင့်းး ပ်ါဝင်းးသားမူီ�း�သားည်းး အလေ့ရ�ပ်ါသားည်းး။ 

အရည်းးအလေ့သား�့ဆ�ုင်းးရး လေ့��့း��ကိုးတိုင့်းး အသားး�� 

ခြပ်�အးရုး�စ�ုကိုးလေ့သားး ခြ�စးရပ်းမီ�း�သားည်းး အလေ့ရ 

အတိုက့ိုးဆ�ုင်းးရး လေ့��့း��ကိုးမီ�း�တိုင့်းး အသားး��ခြပ်�

လေ့သားး ခြ�စးရပ်းမီ�း�ထိကိုး ပ်�ုမီ�ုနိည်းး�ပ်ါ�သားည်းးခြ�စးရး

လေ့��့း��ကိုးတိုင့်းး  အသားး��ခြပ်�သားည်း့း ခြ�စးရပ်းမီ�း�

နှငိ်းး့ ပ်ါဝင်းးသားမူီ�း�ကို�ု ရည်းးရးယား��ကိုးရိရုိုလေ့ရး���ယား

ထိး�သားည်းး။ အလေ့ရအတိုက့ိုးဆ�ုင်းးရး လေ့��့း��ကိုး

မီ�း�တိုင့်းး အသားး��ခြပ်�သားည်း့း အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း�၏

ကို��ု�လေ့�ကိုးင်းး�ဆလီေ့��းးမီနုှငိ်းး့ တိုနိး��ု�သားည်းး ကို�ပ်နိး�

လေ့ကိုးကိုးယာခူြ�င်းး�နှငိ်းး့ ကို�ုယားစး�ခြပ်�နှ�ုင်းးခြ�င်းး�တို�ု�တိုင့်းး

 မီတူိုည်းးမြဲပ်�ီ ရည်းးရးယား��ကိုးရိုရိုလေ့ရး���ယားထိး�လေ့သားး

နိမီနူိ�မီ�း�၏ ကို��ု�လေ့�ကိုးင်းး�ဆလီေ့��းးမီနုှငိ်းး့ တိုနိး��ု�
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ရိုမီသုားည်းး လေ့ခြ�လေ့ခြ�ခြမီစးခြမီစးလေ့��့း��ကိုးအတိုက့ိုး 

“သားတိုင်းး�အ��ကိုးအ�ကိုး ခြပ်ည်းး့စး�ကြွကိုယ့ားဝလေ့သားး

ခြ�စးရပ်းမီ�း�ကို�ု လေ့ရး���ယားခြ�င်းး�တိုင့်းး မီတူိုည်းးသားည်းး”။9  

ခြုံ�း�င်းး�နှ�ုင်းးမီ ု အဆင်းး့ခြမီင်း့းမီး�ခြ�င်းး�ကိုု� ရရိနုှ�ုင်းးရနိး 

လေ့��့း��ကိုးတိုင့်းး ပ်ါဝင်းးသားမူီ�း�ကို�ု ရည်းးရးယား��ကိုး

ခြ�င်း့း အ�းှ��့၍ နိမီနူိ�လေ့ကိုးကိုးယာခူြ�င်းး� ဗ��ဟူး 

တိုင့်းး အလေ့ခြ��း၍ လေ့ရး���ယားထိး�သားည်းး။ ထိ�ုသား�ု�

ခြပ်���ပ်းခြ�င်းး�အး�ခြ�င်း့း မီဒီီယီားအလေ့�အ့ကို�င်းး့ပ်း�စး

အမီ��ု�မီ��ု� (�မူီမုီဒီီယီား အသားး��ခြပ်�သားမူီ�း�နှငိ်းး့ �မူီု

မီဒီီယီားမီဟူ�တိုးလေ့သားး မီဒီီယီားမီ�း�ကို�ုအသားး��ခြပ်�

သားမူီ�း�၊ ထိ�ု�ခြပ်င်းးမီဒီီယီားကို�ု အမီ�း�အခြပ်း�၊ 

အ�ယားအ�တိုး၊ အနိည်းး�င်းယားသားး အသားး��ခြပ်�

သားမူီ�း�10 ) ကို�ုရရိုနှု�င်းးသားည်းး။ ထိ�ု�ခြပ်င်းးး နိမီနူိ�မီ�း�ကို�ု

9 Patton, Michael Q. 1990. Qualitative Evaluation and Research Methods. London; New York: Sage Publications.
10  မီဒီီယီား အသားး��ခြပ်�သူား အမီ��ု�အစး�ကိုု� လေ့ရး���ယားလေ့သားးအ�ါ  စးလေ့ပ်မီ�း�တိုင့်းး မီဒီီယီားကို�ု အနိည်းး�င်းယား၊ အ�ယားအ�တိုးနှငိ်းး့ အမီ�း�အခြပ်း� အသားး��ခြပ်�သားမူီ�း� ဟူ� ��့ခြ�း�လေ့�ရ့ိုသားည်းး။  မီဒီီယီား ကို�ု 

အနိည်းး�င်းယား ၊ အ�ယားအ�တိုး ၊ အမီ�း�အခြပ်း အသားး��ခြပ်�သားမူီ�း�ဟူ� သားတိုးမီတိိုးရးတိုင့်းး လေ့နိ�ကိုး�းအလေ့�ကိုးင်းး�နှငိ်းး့ ဓိလေ့�ထ့ိး��စးကို�ု ��ုကိုးရသားည်းး။  ခြမီနိးမီးနှု�င်းးင်းးရိ ု�ထူိ�၏ သားတိုင်းး�နှငိ်းး့မီဒီီယီား 

အလေ့�အ့ကို�င်းး့ကို�ု သားရုိုမီ ုအ�န့ိးနိည်းး�ပ်ါ�သားည်းး့အလေ့��းကိုး မီဒီီယီားကို�ု အနိည်းး�င်းယားသားးအသားး��ခြပ်�သားမူီ�း�သားည်းး သားတူို�ု�ကို�ုယားတို�ုင်းးကိုစတိုင်းး၍ သားတိုင်းး�အ��ကိုးအ�ကိုးကိုု� ရးိလေ့�မ့ီ ုနိည်းး�ပ်ါ�သားည်းး၊ 

အ�ယားအ�တိုးအသားး��ခြပ်�သားမူီ�း�သားည်းး သားတိုင်းး�နှငိ်းး့အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း�ကိုု� အနိည်းး�ဆး��တိုစးပ်တိုး�ှင်းးတိုစးကြီးကိုမုီး�နိ�း ရိးလေ့�မ့ြဲပ်�ီ အမီ�း�အခြပ်း�အသားး��ခြပ်�သားမူီ�း�မီးိ လေ့နိ�စဉ်းး ကြီးကိုုမီး�နိးမီ�း�စး့ 

သားတိုင်းး�ကို�ု ရးိလေ့��့ကိုည်း့းရုသုားည်းးဟူလူေ့သားး မီနိိး�ဆ��ကိုးခြ�င်းး့ လေ့��့း��ကိုးကို�ု ခြပ်���ပ်းသားည်းး။  လေ့��့း��ကိုးကို �မူီမုီဒီီယီား အသားး��ခြပ်�သားမူီ�း�နှငိ်းး့ အခြ�း�မီဒီီယီား အသားး��ခြပ်�သားမူီ�း�ကို�ု�ည်းး� ��့ခြ�း�

ထိး�သားည်းး။ 

တိုည်းးလေ့နိရးအ��ုကိုး (မြဲမီု��လေ့ပ််/ လေ့ကို���ကိုး)၊ 

ဂုံး�နိးဒီါ၊ နှငိ်းး့ အသားကိုးအရးယားအ��ုကိုး�ည်းး� အ�းှ

��့ခြ�း�သားည်းး။ ထိ�ုနိမီူနိ�လေ့ကိုးကိုးယာခူြ�င်းး�နိည်းး�

�မီး�ခြ�င်း့း အခြပ်ည်းး့အဝ ကို�ုယားစး�ခြပ်�လေ့သားး နိမီူနိ�

မီ�း�မီပ်ါရို�� ပ်း�လေ့သားကိုး�ကို� မီဒီီယီား အသားး��ခြပ်�သားူ

 အမီ��ု�မီ��ု�ပ်ါဝင်းးလေ့စရနိး ကြီးကို�ု�ပ်မီး�ထိး�သားည်းး။ 

 လေ့ဒီသားတိုစး��စတီိုင့်းး ဦး�တိုည်းးအ�ပ်းစ�လေ့ဆ�့လေ့နှ�့

မီလုေ့����နှိင်းး့ အဓိကုိုသားတိုင်းး�လေ့ပ်�နှု�င်းးသားမူီ�း�နှငိ်းး့ 

အင်းးတိုးဗ���ခြပ်���ပ်းခြ�င်းး� လေ့ခြ�းကိုး�� ခြပ်���ပ်း��့

သားည်းး။ စ�စ�လေ့ပ်ါင်းး� ဦး�တိုည်းးအ�ပ်းစ�လေ့ဆ့�လေ့နှ�့မီ ု၁၂��

အနိကိုး (� ူ၆လေ့ယားကိုးမီ ိ၈လေ့ယားကိုးအထိ ုပ်ါဝင်းး

သားည်းး) လေ့ခြ�းကိုး��မီးိ အမီ��ု�သားမီ�ုမီ�း�သား�ီသားနိ�းခြ�စး

မြဲပ်�ီ လေ့ခြ�းကိုး��မီးိ အမီ��ု�သားး�သား�ီသားနိ�းခြ�စးသားည်းး။ 

ကို�း�၊ မီ ��့ခြ�း�ထိး�ခြ�င်းး�လေ့�ကိုးင်းး့ အမီ��ု�သားမီီ�မီ�း�

ပ်ါဝင်းးမီကုို�ု လေ့သား��းလေ့စမြဲပ်�ီ အမီ��ု�သားး�မီ�း�ရိလုေ့နိ

ခြ�င်းး�လေ့�ကိုးင်း့း ခြ�စးလေ့ပ််လေ့သားး အဟူနိ�းအတိုး�မီ�း� 

မီရိလုေ့စ�� သားတူို�ု�၏ အခြမီင်းးမီ�း�ကိုု� ထိ�တိုးလေ့�းး

နှ�ုင်းးသားည်းး။ ဦး�တိုည်းးအ�ပ်းစ�လေ့ဆ�့လေ့နှ�့ခြ�င်းး�မီ�း�တိုင့်းး 

တိုနိး�တိုူ ပ်ါဝင်းးခြ�င်းး�နှငိ်းး့ ခြင်းင်းး��း�လေ့ဆ�့လေ့နှ�့ခြ�င်းး�တိုု�� 

ခြပ်���ပ်းနှ�ုင်းးလေ့စခြ�င်းး�အး�ခြ�င်းး့ လေ့��့း��ကိုးကို�ု ဤ

နိည်းး��မီး�ခြ�င်း့း ခြပ်���ပ်းရနိး သား�းဝအလေ့��းကိုး 

လေ့ရး���ယားထိး�ခြ�င်းး�ခြ�စးသားည်းး။ လေ့ခြ�လေ့ခြ�ခြမီစးခြမီစး 

အင်းးတိုးဗ��� ၁၈ ��အတို့ကိုး ကို�း�မီ ��့ခြ�း�ပ်ါဝင်းး

မီမုီးိ ၅၀/50 ခြ�စးကိုး အမီ��ု�သားး�မီ�း�နှငိ်းး့ 

အင်းးတိုးဗ���  ၉��နှငိ်းး့ အမီ��ု�သားမီ�ီမီ�း�နှငိ်းး့ အင်းးတိုး

 ဗ��� ၉ �� ခြပ်���ပ်းသားည်းး။ 

ဇူးယား� ၁။ သား�လေ့တိုသားနိတိုင့်းး ပ်ါဝင်းးသားူမီ�း� စးရင်းး�

�းဝင်းးသားမူီ�း� ကိုယား� ကိုရင်းး မီနွ်း စား�စား�လေ့�းင်းး�

ပ်ါဝင်းးသားစူ�စ�လေ့ပ်ါင်းး�အလေ့ရအတိုက့ိုး 38 34 33 105

ကို�း�၊မီ ��့ခြ�း�ပ်ါဝင်းးမီု ကို�း� ၁၉

မီ ၁၉

ကို�း� ၁၅

မီ၁၉

ကို�း�၁၇

မီ ၁၆

ကို�း� ၅၁

မီ ၅၄

အသားကိုးအရးယား 16-29: 22

30-50:12  

50 အထိကိုး: 4

16-29: 14

30-50: 11

50အထိကိုး: 9 

16-29: 11

30-50: 15

50အထိကိုး: 7

16-29: 47

30-50: 38

50အထိကိုး: 20 

 တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး� ကိုယား�: 34

ကိုရင်းး: 3

ရမိီး�: 1

ကိုရင်းး: 26

ပ်အ�ုဝး: 6

ဗမီး: 2 

မီန့ိး: 33 ကိုယား�: 34

ကိုရင်းး: 29

မီန့ိး: 33

ပ်အ�ု�ဝး: 6

ဗမီး: 2

ရမိီး�: 1
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အ��ကိုးအ�ကိုးလေ့ကိုးကိုးယူာ

စား�လေ့ဆးင်းး�ခြ�င်းး�

လေ့��့း��ကိုးကို�ု စတိုင်းးခြပ်င်းးဆင်းးရးတိုင့်းး IMS-

Fojo ကိုခြပ်���ပ်း��မ့ြဲပ်�ီခြ�စးလေ့သားး ပ်ရသုားတိုးလေ့� ့

�း��ကိုးမီရိရိသုားည်းး့ ကိုရုယုားအမီ��ု�မီ��ု�၊ �မီး� 

ညွှနှိးအမီ��ု�မီ��ု�ကို�ု အသားး��ခြပ်���သ့ားည်းး။ ဦး�တိုည်းး

အ�ပ်းစ� လေ့ဆ�့လေ့နှ�့ခြ�င်းး�အတိုက့ိုး ဦး�လေ့ဆးင်းးသား ူ

�မီး�ညွှနှိးတိုစး��ကို�ု လေ့ရ�ဆ့���သ့ားည်းး။ ထိ�ု�မီး�ညွှနှိး

တိုင့်းး ဦး�လေ့ဆးင်းးလေ့ဆ�့လေ့နှ�့သားအူတို့ကိုး ညွှနှိး�ကိုး� 

��ကိုးမီ�း�အခြပ်င်းး ပ်ါဝင်းးသားူမီ�း�အတိုက့ိုး လေ့မီ��န့ိး�

မီ�း�နှငိ်းး့��ပ်းလေ့ဆးင်းးရမီည်း့း ��ပ်းင်းနိး�မီ�း��ည်းး� 

ပ်ါဝင်းးသားည်းး။ လေ့ခြ�လေ့ခြ�ခြမီစးခြမီစး အင်းးတိုးဗ���ခြပ်� 

��ပ်းခြ�င်းး�အတိုက့ိုး အင်းးတိုးဗ����မီး�ညွှနှိးတိုစး��

ကို�ု  လေ့ရ�ဆ�့��့သားည်းး။ �မီး�ညွှနှိးတို့င်းး အင်းးတိုးဗ���

မီည်းး့သားအူတို့ကိုး �မီး�ညွှနှိး��ကိုးမီ�း�အခြပ်င်းး အင်းး 

တိုးဗ���တိုင့်းးပ်ါဝင်းးသားမူီ�း�အတိုက့ိုး လေ့မီ��န့ိး�မီ�း�

�ည်းး� ပ်ါဝင်းးသားည်းး။ မီဒီီယီား တိုတိုးသားနုိ���ည်းးမီု

နှငိ်းး့ မီဒီီယီား အလေ့�အ့ကို�င်းး့ အ�းှအမီ��ု�မီ��ု�

အတို့ကိုး ��ုကိုးလေ့��းည်းလီေ့ထိအ့သားး��ခြပ်�နှ�ုင်းးလေ့စရနိး 

ထိ�ုကိုရုယုားမီ�း�အး��း��ကို�ု ခြပ်��ယ့ားလေ့ခြပ်းင်းး�

�ယ့ားလေ့သားးပ်း�စးခြ�င်း့း �နိးတို�ီထိး�သားည်းး။  အ��ကိုး 

အ�ကိုးလေ့ကိုးကိုးယာစူ�လေ့ဆးင်းး�မီမုီခြပ်���ပ်းမီ၊ီ ထိ�ု

ကိုရုယုားမီ�း�ကို�ု ခြမီနိးမီး�းသားးသား�ု� �းသားး

ခြပ်နိးဆ�ု��့မြဲပ်�ီ သား�လေ့တိုသားနိအ��့�အး� �မီး�ညွှနှိးကို�ု 

အသားး��ခြပ်�ခြ�င်းး�နှငိ်းး့ ပ်တိုးသားကိုး၍ သားင်းးတိုနိး�လေ့ပ်���့

သားည်းး။ ထိ�ု�ခြပ်င်းး�မီး�ညွှနှိးနှိစး���း��ကို�ု စမီး�သားပ်း

စစးလေ့ဆ�မီ�ုည်းး� ခြပ်���ပ်းသားည်းး။ 

 လေ့��့း��ကိုးတိုင့်းး ပ်ါဝင်းးသားူအး��း��သားည်းး 

(၁) မီဒီီယီားအလေ့�အ့ကို�င်းး့နှိင်းး့ �ဦူး�လေ့ရပ်ထိဝ ီ

နှိင်းး့ပ်တိုးသားကိုးသားည်း့း လေ့မီ��န့ိး�မီ�း�ပ်ါဝင်းးလေ့သားး 

လေ့နိ�ကိုး�းအလေ့�ကိုးင်းး�ဆု�င်းးရး လေ့မီ��န့ိး��းှနှငိ်း့း (၂) 

သားရုိုနိ���ည်းးမြဲပ်�ီ သားလေ့�းတိုညူ်းလီေ့�ကိုးင်းး�ပ်း�စးကို�ု 

ခြ�ည်းး့လေ့ပ်�ရနိး�ု�သားည်းး။ အ���ု�လေ့သားး ခြ�စးရပ်းမီ�း�

တိုင့်းး ပ်ါဝင်းးသားမူီ�း�သားည်းး သားလေ့�းတိုညူ်းမီီပု်း�စး

တိုင့်းး �ကိုးမီတိိုးလေ့ရ�ထို��ခြ�င်းး�မီခြပ်��� နှတုိုး

အး�ခြ�င်းး့ သားလေ့�းတူိုလေ့�ကိုးင်းး� လေ့�းးခြပ်ရနိး လေ့ရး� 

��ယား�ကိုသားည်းး။ သားလေ့�းတိုညူ်းမီီု မီရရိ�ုှင်းး ထိ�ု 

ပ်�ဂုံးု�ု�းကို�ု လေ့��့း��ကိုးတိုင့်းး မီထိည်းး့သားင့်းး�ပ်ါ။ 

ပ်ါဝင်းးသားအူး��း��တို�ု�သားည်းး လေ့��့း��ကိုး၏ ရည်းး

 ရးယား��ကိုးကို�ု နိ���ည်းးလေ့�ကိုးင်းး�နှငိ်းး့ လေ့ကိုးကိုးယာူ

စ�လေ့ဆးင်းး�ထိး�လေ့သားး အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း�ကိုု� 

မီည်းးသားု�� အသားး��ခြပ်�မီည်းးဆု�သားည်းးကို�ု အသားလုေ့ပ်�မြဲပ်�ီ

လေ့�ကိုးင်းး� လေ့သား��းလေ့အးင်းး သား�လေ့တိုသားနိအ��့�ကို 

လေ့ဆးင်းးရးကိုးရသားည်းး။ အစရီင်းး�းစးတိုင့်းး ပ်ါဝင်းးသားူ

အး��း��၏ အမီည်းးကို�ု လေ့�းးခြပ်မီည်းးမီဟူ�တိုးပ်ါ။

အ��ကိုးအ�ကိုးလေ့ကိုးကိုးယာမူီမုီ�း�ကို�ု လေ့ကိုးင်းး� 

မီန့ိးစ့း ခြပ်���ပ်းနှ�ုင်းး��လ့ေ့သားးး�ည်းး� ခြပ်ဿနိ�

အနိည်းး�င်းယားကို�ု ရင်းးဆ�ုင်းး��ရ့သားည်းး။ 

•	 �းသားးစကိုး�- ပ်ါဝင်းးသားူ တိုု�င်းး�ရင်းး� 

သားး�မီ�း�သားည်းး ခြမီနိးမီးစကိုး�တိုတိုး 

လေ့ခြမီးကိုးမီနုှိင်းး့ စးတိုတိုးလေ့ခြမီးကိုးမီအုလေ့ခြ� 

အလေ့နိ မီတိုညူ်း�ီကိုသားခြ�င်း့း �တိုးရု၍ု 

အတိုည်းးခြပ်�ရနိး�ု�အပ်းသားည်းး့ ��ပ်းင်းနိး�

မီ�း�အး��း��သားည်းး စနုိးလေ့�်မီုတိုစးရပ်း

ခြ�စး�းသားည်းး။ ဤစနုိးလေ့�်မီုကို�ု လေ့ခြပ် 

�ည်းးလေ့စရနိး သား�လေ့တိုသားနိအ��့�သားည်းး 

သားတိုင်းး�မီ�း�ကိုု� အသားးကို�ယားကို�ယားခြ�င်း့း 

�တိုးခြပ်ကိုး ကိုညူ်းပီ်းပ့်�ု�ရသားည်းး။ ကိုရင်းး 

ခြပ်ည်းးနိယားတိုင့်းး အ�း�တိုစူနုိးလေ့�်မီု

တိုစးရပ်း ကြံကိုး�လေ့တို�့��ရ့သားည်းး။ လေ့ဒီသားယုာ 

စကိုး�ကိုး့ခြ�း�မီလုေ့�ကိုးင်း့း အ���ု�လေ့သားး 

သားမူီ�း�သားည်းး ��ပ်းင်းနိး�တိုင့်းး ပ်ါဝင်းးလေ့သားး 

သားတိုင်းး�လေ့�းးခြပ်��ကိုးမီ�း�ကိုု� နိ��မီ�ည်းး

နှ�ုင်းး�ကိုလေ့ပ်။ သား�လေ့တိုသားနိအ��့�သားည်းး ထိ�ု

စနုိးလေ့�်မီုကို�ု �းသားးခြပ်နိးခြပ်ခြ�င်းး�ခြ�င်း့း 

ကိုညူ်းလီေ့ပ်���သ့ားည်းး။ 

• အ��နုိး- အ�� ု�သ့ားလေ့း အသားကိုးအရ့ယား

အ�ပ်းစ�မီ�း�သားည်းး လေ့��့း��ကိုးတိုင့်းး

ပ်ါဝင်းးရနိးအတိုက့ိုး ��ုအပ်းလေ့သားး အ��နုိး 

ရရိရုနိး �ကိုး��သားည်းး။ ဥပ်မီး၊ ကိုယား� 

ခြပ်ည်းးနိယားတိုင့်းး သား�တိုသားနိအ��့သားည်းး 

အသားကိုး ၁၈နှစိးမီ ိ၂၉ နှစိးနှငိ်းး ၃၀ မီ ိ၅၀ 

နှိစး ရိုသားည်းး့ အ�ပ်းစ�မီ�း�နှငိ်းး့ ခြပ်���ပ်း

သားည်းး့ FGD နှငိ်းး့ KII ကို�ု ည်း�ကိုးတိုင့်းး 

ခြပ်���ပ်း��ရ့သားည်းး။ ထိ�ုအသားကိုးအရးယား

အ�ပ်းစ�မီ�း�သားည်းး လေ့နိ��ကိုးအ��နုိးမီ�း�

တိုင့်းး စ�ုကိုးပ်��ု�လေ့ရ���ပ်းင်းနိး�မီ�း�ခြ�င်း့း 

မီအး��ပ်း�ကိုလေ့သားးလေ့�ကိုးင်း့းခြ�စးသားည်းး။ 

•	 �ကိုး�မိီး�မီီမီိ �- အ��နုိးနိည်းး�ပ်ါ�မီိ �နိိင်း့း 

�း သားး စ ကိုး� ကိုး့ ခြ�း� မီု တို�ု� အ ခြပ် င်းး 

အ���ု�လေ့သားးလေ့ဒီသားမီ�း�တိုင့်းး လေ့��့း

��ကိုးခြပ်���ပ်းရနိးအတိုက့ိုး လေ့ဒီသား�းအး 

ဏးပ်�ုင်းးတို�ု�ထိးမီ ိ�့င်းး့ခြပ်���ကိုးလေ့တိုးင်းး��းရ

ခြ�င်းး�မီ�း�ကိုု� ရင်းးဆ�ုင်းး��ရ့သားည်းး။ ထိ�ု� 

လေ့�ကိုးင်း့း ကိုရင်းးခြပ်ည်းးနိယားနှငိ်းး့ ကိုယား� 

ခြပ်ည်းးနိယားတိုု��တို့င်းး လေ့��့း��ကိုး

အတို့ကိုး အးဏးပ်�ုင်းးတို�ု�၏ �့င်းး့ခြပ်�မီ ု

လေ့နှ�ိင်းး့လေ့နှိ���သ့ားခြ�င်း့း သား�လေ့တိုသားနိအ��့�

သားည်းး အ��ကိုးအ�ကိုး လေ့ကိုးကိုးယာူ

စ�လေ့ဆးင်းး�မီကုို�ု မြဲမီ�ု�လေ့ပ််တို့င်းး ခြပ်���ပ်းရ

မီည်းး့အစး� ဆင်းးလေ့ခြ��း��တိုင့်းး ခြပ်���ပ်း��့ရ

သားည်းး။

ဦး�တိုည်းးအ�ပ်းစ�လေ့ဆ�့လေ့နှ�့ခြ�င်းး�သားည်းး တိုစးနိ�ရ�ီ�့မီ ိ

၂နိ�ရအီထိ ု �ကိုးခြမီင်း့းမြဲပ်�ီ လေ့ခြ�လေ့ခြ�ခြမီစးခြမီစး 

အင်းးတိုးဗ���ခြ�င်းး�သားည်းး လေ့��ဆယား့င်းါ�မီနုိစးမီိ 

တိုစးနိ�ရီ�ကိုး� �ကိုးခြမီင်း့းသားည်းး။ ဦး�တိုည်းးအ�ပ်းစ�

လေ့ဆ�့လေ့နှ�့ခြ�င်းး�နှငိ်းး့ အင်းးတိုးဗ���မီ�း�ကိုု� ပ်ါဝင်းး

သားူမီ�း�၏ �းသားးစကိုး�ခြ�င်း့း ခြပ်���ပ်း��့ရမြဲပ်ီ� 

တို�ါတိုရး တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��းသားးစကိုး�နှငိ်းး့ 

လေ့ဒီသားသားး�� လေ့ဒီသားယုာစကိုး�မီ�း�သားု�� �းသားး

ခြပ်နိးဆ�ုရနိး စကိုး�ခြပ်နိးတိုစးဦး�၏ အကိုအူည်းကီို�ု 

ရယာ�ူ�့သားည်းး။ 
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အလေ့ကြကိုးင်းး�အရးဆန်း�စားစားး��ကိုး

နိမီနူိ� သားတိုးမီတိိုး��ကိုးကို�ု ရည်းးရးယား��ကိုးရိရုိုခြ�င်း့း 

ကို�ယားခြပ်နိ�းစး့ပ်ါဝင်းးလေ့အးင်းး ခြပ်���ပ်းထိး�လေ့သားးး 

�ည်းး� လေ့ကိုးကိုးယာထူိး�လေ့သားး ခြ�စးရပ်း၁၅ ��သားည်းး

ဆင်းးတိုလူေ့သားး အလေ့�ကိုးင်းး�အရးမီ�း�ခြ�င်းး့ ဆကိုးစပ်း

လေ့နိသားည်းး။ ၎င်းး�တိုု��မီိး (၁) နှ�ုင်းးင်းးလေ့ရ�နှငိ်းး့ မြဲင်းမုီး���မီး�

လေ့ရ���ပ်းင်းနိး�စဉ်းးအလေ့�ကိုးင်းး� သားတိုင်းး� (၂) ရပ်�ုင်းး�င့်းး့

အလေ့ခြ�ခြပ်�ခြပ်ဿနိ�မီ�း�အလေ့�ကိုးင်းး�၊ (၃) သား�းဝ

ပ်တိုးဝနိး�ကို�င်းးဆ�ုင်းးရး ခြပ်ဿနိ�မီ�း�အလေ့�ကိုးင်းး�၊ 

(၄) �ငူ်းယားမီ�း�အလေ့�ကိုးင်းး�၊ (၅) �တိုးတိုလေ့�း

လေ့ဒီသားတိုင့်းး� ခြ�စးရပ်းမီ�း�နှငိ်းး့ ပ်တိုးသားကိုးသားည်း့း 

သားတိုင်းး�မီ�း� စသားည်းးတို�ု� ခြ�စးသားည်းး။ 

ရင်းး�ခြမီစားးမီ�း�

ခြမီနိးမီးနှ�ုင်းးင်းးရို အခြ�း�မီဒီီယီား အလေ့�ကိုးင်းး�အရး 

ဆနိး�စစးလေ့�့�း��ကိုးမီ�း�11 မီ ိလေ့တို့�ရို��ကိုးမီ�း�

နှငိ်းး့ မီတို�ူ� အလေ့�ကိုးင်းး�အရးတိုစး��ကို�ု လေ့�းးခြပ်

ရးတိုင့်းး နိမီနူိ�တို့င်းး ပ်ါဝင်းးသားည်းး့ သားတိုင်းး�လေ့�းးခြပ်

��ကိုးအး��း��တို�ု�သားည်းး အနိည်းး�ဆး�� ရင်းး�ခြမီစးတိုစး

၁၁ IMS-Fojo မီးိ ၂၀၁၈ ��နှစိးတိုင့်းး ထိ�တိုးလေ့ဝ��လ့ေ့သားး Such as “Conflicting coverage – insights into the media’s coverage of conflicts in Myanmar ” “ခြမီနိးမီးနှ�ု�းင်းင်းးရို ပ်ဋိပု်ကိုခမီ�း�

နှငိ်းး့ပ်တိုးသားကိုး၍ မီဒီီယီားမီ�း�၏ တိုင်းးခြပ်��ကိုးကို�ု အတိုင့်းး�ကို�ကို�လေ့��့းခြ�င်းး�”  စသားည်းး။ https://www.mediasupport.org/publication/conflicting-coverage-insights-in-

to-the-medias-coverage-of-conflicts-in-myanmar/. ထိ�ုလေ့��့း��ကိုးတိုင့်းး သားတိုင်းး�လေ့�းးခြပ်��ကိုးမီ�း�၏ ၅၅ % သားည်းး ရင်းး�ခြမီစးတိုစးဦး�မီ ိမီပ်ါရိုခြ�င်းး� သား�ု�မီဟူ�တိုး တိုစးဦး�တိုင့်းးသားး မီတူိုည်းး

ထိး�ခြ�င်းး�ကို�ု လေ့တို�့ရသားည်းး။ 
12 IMS-Fojo and MWJS, 2017, “Gender in Myanmar News”, https://www.mediasupport.org/wp-content/uploads/2017/11/Myanmar_gender_fullreport_

nov2017_en-1.pdf

��ကို�ု အသားး��ခြပ်�ထိး�မြဲပ်�ီ ဆနိး�စစးထိး�သားည်းး့ 

သားတိုင်းး�လေ့�းးခြပ်��ကိုး ၁၅ ��တိုင့်းး ၁၃ ��မီးိ ရင်းး�ခြမီစး 

၂�� သား�ု�မီဟူ�တိုး ၃�� တိုင့်းး အမီိီခြပ်�ထိး�သားည်းး။ 

သားတိုင်းး�သားမီး�မီ�း�၏ ရုလုေ့ထိးင်းး့မီ ိ �ကိုည်း့း�ှင်းး 

သားတိုင်းး�လေ့�းးခြပ်��ကိုးတိုစး��တို့င်းး �ကိုးလေ့ပ်ါင်းး�စး�မီ ိ

နိ��စ့င်းး့မြဲပ်�ီလေ့�ကိုးင်းး� လေ့သား��းလေ့စရနိး အမီ��ု�မီ��ု�

လေ့သားးအခြမီင်းးမီ�း�ကိုု�  ရယာခူြ�င်းး�သားည်းး လေ့ကိုးင်းး� 

မီန့ိးလေ့သားးအလေ့�အ့ကို�င်း့းခြ�စးသားည်းးဟူ� ယာဆူသားည်းး။ 

ဥပ်မီး- ပ်ဋိပု်ကိုခ သား�ု�မီဟူ�တိုး အမြဲပ်�ုင်းးအဆ�ုင်းး 

�ပု်းရးိ�သားည်းး့ အလေ့�ကိုးင်းး�အရးတိုစး����ကို�ု 

သားတိုင်းး�လေ့�းးခြပ်�ှင်းးခြ�စးသားည်းး။ ယာ�င်းးကို 

လေ့��့းလေ့တို�့ရို��သ့ားည်းး့ နှ�ုင်းးင်းးဆ�ုင်းးရး လေ့တို�့ရို��ကိုး

မီ�း�နှငိ်းး့ နှုုင်းး�စး�ှင်းး ELTV မီ ိထိ�တိုး��ပ်းသားည်းး့ 

သားတိုင်းး�လေ့�းးခြပ်��ကိုးမီ�း�တိုင့်းး ရင်းး�ခြမီစး အလေ့ရ 

အတို့ကိုးနှငိ်းး့ အမီ��ု�အစး�မီ�း�စး့ကို�ု အသားး��ခြပ်�

ထိး�လေ့�ကိုးင်းး� ဆနိး�စစး��ကိုးတိုင့်းး လေ့�းးခြပ်

�င်းး့ကိုစး� တို�ု�ခြမီုင်း့းရမီည်း့း  လေ့နိရးမီ�း�စး့ ရိုလေ့နိ

လေ့သား�သားည်းး။ အထိ�ူသားခြ�င်း့း အမီ��ု�သားမီ�ီမီ�း�နှငိ်းး့ 

တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�မီ�း�ကို�ု ကို�ုယားစး�ခြပ်�မီ ု

ပ်ါရို�း�ှင်းးခြ�စးသားည်းး။ 

 ဂုံး�နိးဒီါရုုလေ့ထိးင်းး့မီ ိ�ကိုည်း့း�ှင်းး ရင်းး�ခြမီစးမီ�း�

တိုင့်းး အမီ��ု�သားမီ�ီမီ�း�ပ်ါဝင်းးမီသုားည်းး အမီ��ု�သားး�

မီ�း�နှငိ်းး့ နှုုင်းး�စးပ်ါကို နိည်းး�ပ်ါ�သားည်းးကို�ု လေ့တို�့ရ

သားည်းး။ ရင်းး�ခြမီစး သားး����တိုင့်းး တိုစး��သားး အမီ��ု�သားမီ�ီ

ခြ�စးသားည်းး။ သား�ု�လေ့သားးး�ည်းး� ခြမီနိးမီး့မီဒီီယီားမီ�း�

အတို့င်းး ဂုံး�နိးဒီါကို�ုယားစး�ခြပ်�မီကုို�ု လေ့��့း��သ့ားည်းး့

ယာ�င်းးလေ့��့း��ကိုးနှငိ်းး့ နှုုင်းး�ယာဉိ်းးပ်ါကို ELTV မီဒီီီ

ယားမီ�း�သားည်းး လေ့တို�့ခြမီင်းးလေ့နိကို� ရ�ဒီးမီ�း�ထိကိုး 

ပ်�ုမီ�ုလေ့ကိုးင်းး�မီန့ိးစ့း လေ့ဆးင်းးရးကိုး��ခ့ြ�င်းး�ခြ�စးသားည်းး။  

၂၀၁၇ ��နှစိးအတိုင့်းး� MS-Fojo ကို ခြပ်���ပ်း��လ့ေ့သားး

ခြမီနိးမီးမီဒီီယီားမီ�း�အတိုင့်းး� ဂုံး�နိးဒီါလေ့��့း��ကိုး12 

၌ ခြမီနိးမီးမီဒီီယီားမီ�း�တိုင့်းး အမီ��ု�သားမီ�ီမီ�း�၏ 

အသားးမီ�း�ပ်ါဝင်းးမီမုီးိ ၁၆ ရး��ုင်းးနှနုိး�သားးခြ�စးသားည်းး

ဟူ� လေ့�းးခြပ်��သ့ားည်းး။ (လေ့ဒီ်လေ့အးင်းးဆနိး�စ��ကိုည်းး 

ပ်ါဝင်းးလေ့သားး သားတိုင်းး�လေ့�းးခြပ်��ကိုးမီ�း�ကိုု� ထိည်းး့ 

သားင့်းး�တိုက့ိုး��ကိုးခြ�င်းး�မီခြပ်�ပ်ါကို ၁၅ ရး��ုင်းးနှနုိး�

သားး ရိုသားည်းး) ဤလေ့��့း��ကိုးတိုင့်းး အသားး��ခြပ်�

လေ့သားး နိမီနူိ�မီ�း�တိုင့်းး လေ့တို�့ရိုရသားည်းး့ အမီ��ု�သားမီ�ီ

အလေ့ရတိုက့ိုးမီးိ အမီ��ု�သားး�အလေ့ရအတိုက့ိုးထိကိုး 

ပ်�ုမီ�း�လေ့သားးး�ည်းး� နှ�ုင်းးင်းးလေ့ရ�နှငိ်းး့ မြဲင်းမုီး���မီး�လေ့ရ�

��ပ်းင်းနိး�စဉ်းးနှိင်းး့ ပ်တိုးသားကိုးသားည်း့း သားတိုင်းး�မီ�း�

တိုင့်းး အမီ��ု�သားမီ�ီမီ�း�၏ အသားးမီ�း� မီပ်ါရိလုေ့��။ 

ထိ�ု�ခြပ်င်းး အမီ��ု�သားမီ�ီမီ�း�သားည်းး ရပ်�ုင်းး�င့်းး့အလေ့ခြ�ခြပ်� 

ခြပ်ဿနိ�မီ�း�နှငိ်းး့ ပ်တိုးသားကိုးသားည်း့း သားတိုင်းး�မီ�း�

တိုင့်းး�ည်းး� ကို�ုယားစး�ခြပ်�ပ်ါဝင်းးမီနုိည်းး�ပ်ါ�သားည်းး။ 

ထိ�ုမီှသားးမီကို  အမီ��ု�သားး�မီ�း�နှငိ်းး့ နှုုင်းး�ယာဉိ်းးပ်ါကို

သားး�လေ့ကိုးင်းး (�းရသား)ူ အခြ�စးလေ့သားးး�ည်းး�လေ့ကိုးင်းး�

ဂုံး�နိးဒီါဆ�ုင်းးရး ပ်း�လေ့သားကိုး�ကို� ခြ�စးလေ့သားး အ�နိး�

ကိုဏ္ဍမီ�း�တိုင့်းးလေ့သားးး�ည်းး�လေ့ကိုးင်းး� ပ်�ုမီ�ု ပ်း�လေ့�းး�း

ရသားည်းး။ 

�နူ်ည်းး�စား�တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း�၏ 

ကို�ုယားစားး�ခြ�ု�းဝင်းးမီနုိုငှ်းး့  

လေ့�းင်းးဝင်းးမီု

နိမီနူိ�မီ�း�တိုင့်းး ပ်ါဝင်းးလေ့သားး သားတိုင်းး�လေ့�းးခြပ်��ကိုး 

၁၅��အနိကိုးမီ ိ၈ ��တိုင့်းး တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�

မီ�း� ကို�ုယားစး�ခြပ်� ပ်ါဝင်းးသားည်းး။ ရင်းး�ခြမီစးမီ�း�

သားတိုင်းး�တိုင်းးခြပ်��ကိုးမီ�း�တိုင့်းး ပ်ါဝင်းးသားည်းး့ ရင်းး�ခြမီစးအလေ့ရအတိုက့ိုး

ရင်းး�ခြမီစး ၁ 13%

ရင်းး�ခြမီစး ၂ 60%

ရင်းး�ခြမီစး ၃ 27%

လေ့တို�ွရှု��ကိုးမီ�း�



တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီဒီီယီားမီ�း�ကို�ု လေ့��့းခြ�င်းး� / ၁1

အး��း��၏ သားး��ပ်း�တိုစးပ်း�ထိကိုးပ်�ု၍ ပ်ါဝင်းးလေ့�ကိုးင်းး�

လေ့တို�့ရသားည်းး။ 

  ထိ�ုလေ့တို့�ရို��ကိုးသားည်းး ခြမီနိးမီးမီဒီီယီားမီ�း�

တိုင့်းး လေ့တို�့ရလေ့�ရ့ိုလေ့သားး ရ�ဒီးမီ�း�13နှငိ်းး့ နှုုင်းး�စး

�ှင်းးတိုု��တိုကိုး�းသားည်း့း သားလေ့�းရိုမြဲပ်�ီ တို�ုင်းး�ရင်းး� 

သားး��နူိည်းး�စ�မီ�း�အး� သားတူို�ု�နှိင်းး့ သားကိုးဆ�ုင်းး

လေ့သားး ခြ�စးရပ်းမီ�း�အတိုက့ိုး အသားးထိ�တိုးလေ့ပ်�နှ�ုင်းးပ်း�

ရလေ့သားးး�ည်းး� သားတူို�ု�ကို�ု ��ပ်းပ်�ုင်းး�င့်း့းရိုလေ့သားး အလေ့နိ

 အထိး�ခြ�င်းး့ ပ်း�လေ့�းးမီမုီ�း� မီရိုလေ့ပ်။ တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�

မီ�း�ကို�ု ��ပ်းပ်�ုင်းး�င့်းး့လေ့ပ်�အပ်းခြ�င်းး�ထိကိုး သားး� 

လေ့ကိုးင်းးအခြ�စးခြ�င်း့း အဆး��သားတိုးလေ့စနှ�ုင်းးသားည်းး့ 

ပ်း�လေ့သားကိုး�ကို�ခြ�စးလေ့နိလေ့သားး ပ်း�စးခြ�င်း့း ပ်း�လေ့�းးခြ�င်းး�

မီရိလုေ့�ကိုးင်းး�လေ့သား��းလေ့စခြ�င်းး�နှငိ်းး့နှိင်းး့ �နူိည်းး�စ�

မီ�း�အလေ့�ကိုးင်းး� �ကိုး�သားလုေ့စရနိး လေ့နိရးတိုစး��လေ့ပ်

ခြ�င်းး�တိုု��အ�ကိုး� လေ့ကိုးင်းး�စး့ဟူနိး��ကိုးည်းသီားည်းး။ 

သား�ု�လေ့သားးး�ည်းး� နိမီူနိ�မီ�း�တို့င်းး ပ်ါဝင်းးလေ့သားး 

သားတိုင်းး�လေ့�းးခြပ်��ကိုးအ���ု�တိုင့်းး တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�

မီ�း�ကို�ု ပ်း�လေ့သားကိုး�ကို�ပ်း�လေ့�းးခြ�င်းး�မီ�း� ပ်ါရိုလေ့နိ

ဟူနိးရိုသားည်းး။ 

 တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�မီ�း�အး� လေ့�းင်းး 

သားင့်းး�ပ်း�လေ့�းးမီကုို�ု လေ့��့းလေ့သားးအ�ါ (တို�ုင်းး�ရင်းး� 

သားး��နူိည်းး�စ�မီ�း��ကိုးမီ ိ �ကိုည်း့းသားူမီ�း�၏ သား 

လေ့�းထိး�ရည်းးမီနိိး���ကိုးမီးိ ၎င်းး�၏ ပ်း�ရပု်းမီ�း�၊ 

အသားးမီ�း�၊ အင်းးတိုးဗ���မီ�း�ခြ�င်း့း သားတိုင်းး�လေ့�းးခြပ်

��ကိုးကို�ု လေ့တို�့ခြမီင်းးမြဲပ်�ီလေ့သားးအ�ါ ကို�နိးရစး��သ့ားည်းး)၊ 

ကို�ု�ကိုယ့ားသားည်းး့�းသားးအရ �နူိည်းး�စ�မီ�း�ကို�ု 

သားး�လေ့ကိုးင်းးမီ�း�အခြ�စး လေ့�းင်းးသားင့်းး�လေ့�းးခြပ်�းရ

လေ့�့ရိုသားည်းး။14 ထိ�ုသား�ု� လေ့�းင်းးသား့င်းး�မီုမီ��ု�ကို�ု 

ကိုလေ့��အ��ပ်းသားမီး�၊ သားတိုု�တို�ူလေ့�းးခြ�င်းး�နှငိ်းး့ 

မြဲင်းမုီး���မီး�လေ့ရ���ပ်းင်းနိး�စဉ်းးတို�ု�နှငိ်းး့ ပ်တိုးသားကိုးသားည်းး့

၁၃ ဥပ်မီးအခြ�စး၊ IMS-Fojoကို ၂၀၁၈ ��နှစိးတိုင့်းး ထိ�တိုးလေ့ဝထိး�လေ့သားး “ခြမီနိးမီးနှ�ုင်းးင်းးတိုင့်းး� ပ်ဋိပု်ကိုခသားတိုင်းး�မီ�း�ဆ�ုင်းးရး မီဒီီယီားတိုင်းးခြပ်မီမုီ�း�ကို�ု လေ့ခြ�လေ့ခြ�ခြမီစးခြမီစးလေ့��့းခြ�င်းး�- ပ်ဋိပု်ကိုခ သားတိုင်းး�မီ�း�” 

ကို�ု�ကိုည်းး့ပ်ါ, ရ��ုင်းးပ်ဋိပု်ကိုခ အလေ့�ကိုးင်းး�လေ့�းးခြပ်သားည်းး့ သားတိုင်းး�မီ�း�တိုင့်းး သားတိုင်းး�ရင်းး�ခြမီစးအခြ�စး ရု�ုဟူင်းးဂုံး�းမီ�း� မီပ်ါရိုသားည်းးကို�ု ထိတုိုး�နိ�းအးဩ့�ယ့ား လေ့တို�့ရိုရသားည်းး။ https://www.mediasup-

port.org/publication/conflicting-coverage-insights-into-the-medias-coverage-of-conflicts-in-myanmar/
၁၄  သားတိုင်းး�လေ့�းးခြပ်��ကိုးတိုစးရပ်းတိုင့်းး လေ့ပ််လေ့ပ်ါကိုးနုှ�င်းးသားည်းး့ လေ့�းင်းးအမီ��ု�မီ��ု�အရ၊ စကိုးဝု�င်းး�ပ်း� ဂုံးရပ်းရိ ု၄၀ရး��ုင်းးနှနုိး� ကို�ု သားတိုင်းး�လေ့�းးခြပ်��ကိုး၏ ၄၀ ရး�ု�င်းးနှနုိး�နှိင်းး့ ည်းမီီှသားည်းးဟူ� မီမီတိိုးယာရူပ်ါ။ 

သားတိုင်းး�လေ့�းးခြပ်��ကိုးမီ�း�တိုင့်းး လေ့တို�့ခြမီင်းးရလေ့�ရ့ို

သားည်းး။ 

ထိ�ုသား�ုလေ့�းင်းးသားင့်းး�လေ့�းးခြပ်မီမုီ�း� ကြီးကိုမုီး�နိးမီ�း�စး့ 

ခြပ်���ပ်းခြ�င်းး�အတိုက့ိုး ရငိ်းး��င်းး���ကိုးတိုစးရပ်းကို�ု နိ

မီနူိ�မီ�း�ရယာ�ူ�့သားည်းး့ ခြပ်ည်းးနိယားသားး����ရို �တိုးတို 

လေ့�းအလေ့ခြ�အလေ့နိမီ�း�တိုင့်းး လေ့တို�့ရိုနှ�ုင်းးသားည်းး။ ထိ�ု

ခြပ်ည်းးနိယားသားး�����း��သားည်းး �နူိည်းး�စ�တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�

မီ�း�နှငိ်းး့ ပ်တိုးသားကိုးသားည်း့း ပ်ဋိပု်ကိုခမီ�း�၊ ရပ်�ုင်းး�င့်းး့

���ု�လေ့�းကိုးမီမုီ�း�နှငိ်းး့  အလေ့ထိလ့ေ့ထိ ့လေ့���ယားထိး�

မီမုီ�း�ကို�ု လေ့ခြ�ရငိ်းး�လေ့နိရသားည်းး။ ထိ�ု�လေ့�ကိုးင်း့း 

တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�မီ�း� ရင်းးဆ�ုင်းးလေ့နိရသားည်း့း 

အ�ကိုးအ��မီ�း�ကို�ု သားခုြမီင်းး�းလေ့အးင်းး အး�ထိ�တိုး

လေ့နိရသားည်းး့ အလေ့ခြ�အလေ့နိမီ��ု�တိုင့်းး သားတူို�ု�ကို�ုသားး� 

လေ့ကိုးင်းးအခြ�စး ပ်း�လေ့�းးရနိးမီးိ ခြမီင်းးသားးလေ့သားး 

လေ့ရး���ယားမီတုိုစး�� ဟူ� ယာဆူနှ�ုင်းးသားည်းး။ 

 သား�ု�လေ့သားးး�ည်းး� နိမီူနိ�မီ�း�တို့င်းး ဒီ�တိုယုာ

လေ့ခြမီးကိုးအလေ့တို�့ရအမီ�း�ဆး��လေ့�းင်းးသားင့်းး�မီ ုတိုစး

��မီးိ တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�မီ�း�ကို�ု အရင်းး� 

အခြမီစးတိုစး��အခြ�စး လေ့�းးခြပ်ခြ�င်းး�ခြ�စးသားည်းး။ မီန့ိး

သားတိုင်းး�လေ့အဂုံး�င်းးစမီီ ိရယာထူိး�လေ့သားး သားတိုင်းး�တိုစး

ပ်�ဒီးတိုင့်းး မီန့ိး�ူင်းယားမီ�း�ကိုု� လေ့ဒီသား�းစ�ီပ်း့�လေ့ရ�

��ပ်းင်းနိး�ရငိ်းးမီ�း�အတိုက့ိုး အရင်းး�အခြမီစးတိုစး�� 

အခြ�စး မီ�ီလေ့မီးင်းး�ထို��ခြပ်ထိး�သားည်းး။ ကိုရင်းး 

သားတိုင်းး�စင်းးတိုးမီ ိရယာထူိး�လေ့သားး သားတိုင်းး�တိုင့်းး 

မီ ူ “လေ့ကိုးး” တို�ု�၏ ရု�ု�ရးစမီီးအ�ပ်း���ပ်းမီ ု စနိစး၏ 

တိုနိး��ု�နှိင်းး့ပ်တိုးသားကိုးသားည်းး ခြ�စးရပ်းတိုစး��ကို�ု 

လေ့�းးခြပ်��သ့ားည်းး။ 

 ပ်မီးဏနိည်းး�ပ်ါ�လေ့သားး နိမီူနိ�မီ�း�တိုင့်းး 

အလေ့ခြ��းထိး�လေ့သားးး�ည်းး� သားတိုင်းး�လေ့�းးခြပ်��ကိုး

မီ�း�ကို�ု ဆနိး�စစးမီုကို ELTV မီဒီီယီားမီ�း�သားည်းး 

တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�မီ�း�ကို�ု မီှတိုလေ့သားး 

ကို�ုယားစး�ခြပ်�မီနုိည်းး��မီး�ခြ�င်း့း ပ်း�လေ့�းးနှ�ုင်းး��့

လေ့�ကိုးင်းး� ခြပ်သားလေ့နိသားည်းး။ တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း�၏ 

အလေ့တို�့အခြမီင်းးမီ�း�ကိုု� ထိ�တိုးလေ့�းးလေ့ခြပ်းဆု�နှ�ုင်းးရနိး

နှငိ်းး့ သားတူို�ု�၏ လေ့နိ�စဉ်းး�ဝခြ�တိုးသားနိး�မီကုို�ု တိုင်းး

ဆကိုးနှ�ုင်းးရနိး လေ့နိရးတိုစး��ကို�ု ရရိလုေ့စ��သ့ားည်းး။ 

သား�ု�လေ့သားးး�ည်းး� တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�မီ�း�ကို�ု 

လေ့�းင်းးသားင့်းး�ပ်း�လေ့�းးမီနုှိင်းး့ ပ်တိုးသားကိုး၍ တို�ု�ခြမီုင်းး့

��ပ်းလေ့ဆးင်းးရနိးမီ�း� ကို�နိးရိုလေ့နိလေ့သား�သားကို�သ့ား�ု� 

ရင်းး�ခြမီစးလေ့ရး���ယားမီတုိုင့်းး�ည်းး� ဆကိုး�ကိုး

��ပ်းလေ့ဆးင်းးစရးမီ�း�ကို�နိးလေ့နိလေ့သား�သားည်းး။ အမီ��ု�

 သားမီီ�မီ�း�နှငိ်းး့ တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�မီ�း�သားည်းး

ခြမီနိးမီးမီဒီီယီားမီ�း�တိုင့်းး လေ့တို�့ခြမီင်းးလေ့နိကို� အလေ့ခြ� 

အလေ့နိထိကိုး ပ်�ုမီ�ုကြီးကို�ီမီး�လေ့သားး အတို�ုင်းး�အတိုးခြ�င်းး့

ပ်ါဝင်းး��လ့ေ့သားးး�ည်းး� အမီ��ု�သားး�မီ�း� သား�ု�မီဟူ�တိုး 

အးဏးပ်�ုင်းးမီ�း�အဆင်းး့သား�ု� မီလေ့ရးကိုးရိလုေ့သား�လေ့ပ်။ 

အမီ�း�ခြပ်ည်းးသူားဆ�ုင်းးရး လေ့ဆ�့လေ့နှ�့မီမုီ�း�တိုင့်းး ထိင်းး 

ရးိ��မှီး�မီ�ု�လေ့သားး အသားးခြ�စးလေ့စရနိးမီးိ အ�မိီး� 

ကိုး့လေ့ဝ�လေ့နိဆ� ခြ�စးသားည်းး။ 

�ရသုားတိုး လေ့��့း��ကိုး 

ပ်ရသုားတိုးလေ့��့း��ကိုး အတို့ကိုးခြပ်���ပ်းလေ့သားး 

FGD နှငိ်းး့ KII တို�ု�တို့င်းး ပ်ါဝင်းးသား ူစ�စ�လေ့ပ်ါင်းး� ၁၀၅ 

ဦး� ရိုသားည်းး။ အမီ��ု�သားး� ၅၁ ဦး�နှိင်းး့ အမီ��ု�သားမီ�ီ 

၅၄ ဦး� ခြ�စးသားည်းး။  အလေ့ခြ�မီ�း�၊ လေ့ဆ့�လေ့နှ�့��ကိုး

မီ�း�၊ လေ့တို�့ရို��ကိုးမီ�း� ကို�ု ဂုံးရု�တိုစ�ုကိုး ဆနိး�စစးမီု

တိုင့်းး အလေ့ခြ�ခြပ်�၍ လေ့တို�့ရို��ကိုးမီ�း� လေ့ပ််ထိက့ိုး�း

သားည်းး။ ထိ�ုလေ့တို�့ရိုမီ�း�သားည်းး  မီန့ိး၊ ကိုရင်းးနှငိ်းး့ 

ကိုယား�ခြပ်ည်းးနိယားမီ�း�ရို တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး� �နူိည်းး�စ�

မီ�း�အ�ကိုး�ရိ ုမီဒီီယီားအသားး��ခြပ်�မီ ုပ်း�စး၊ သားတိုင်းး�

နိ���ည်းးမီနုှိင်းး့ သားတိုင်းး�အ��ကိုးအ�ကိုး �ကိုး 

�မိီး�မီမီီတုို�ု�ကို�ု လေ့�းးခြပ်လေ့နိသားည်းး။ ထိ�ု�ခြပ်င်းး ဆနိး�စစး

��ကိုးမီ ိလေ့ပ််ထိက့ိုး�းလေ့သားး အလေ့ရ�အပ်ါဆး�� �း�

ရးမီ�း�ကို�ု ခြပ်သားလေ့နိသားည်းး့ မီတိုညူ်းသီားည်းး့ အးလေ့�းး

ရစိးမီ��ု�ကို�ု ဆကိုး�ကိုးတိုင်းးခြပ်မီည်းးခြ�စးသားည်းး။ 

လေ့��့း��ကိုးတိုင့်းး ပ်ါဝင်းးလေ့သားး ပ်ါဝင်းးသားမူီ�း�၏ 

သား�ီခြ�း�ရပ်းတိုည်းး�င့်းး့ကို�ု လေ့��စး�လေ့သားးအး�ခြ�င်း့း 

ပ်ါဝင်းးသားအူး��း��၏ အမီည်းးကို�ု လေ့�းးခြပ်မီည်းး

မီဟူ�တိုးပ်ါ။ ဂုံး�နိးဒီါ၊ အသားကိုးအရးယားနှိင်းး့ ပ်ထိဝီ

ဆ�ုင်းးရး လေ့နိရးလေ့ဒီသားကိုု�သားး လေ့�းးခြပ်သားး့�မီည်းး

ခြ�စးသားည်းး။ 

သားတိုင်းး�လေ့�းးခြပ်��ကိုးမီ�း�တိုင့်းး ပ်ါဝင်းးလေ့သားး ရင်းး�ခြမီစး အမီ��ု�အစး�မီ�း�

လေ့ဒီသား�း CSO/NGO 20%

လေ့ဒီသား�း�ထူိ�၊ �နူိည်းး�စ�တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း� 33%

ဒီ�ကိုခသားည်းးမီ�း� 10%

ကိုွမီး�ကို�င်းးသားမူီ�း� 7%

အးဏးပ်�ုင်းးမီ�း� (လေ့ဒီသား�းအစု��ရ အပ်ါအဝင်းး) 13%

နှ�ုင်းးင်းးလေ့ရ�အ�့��အစည်းး�မီ�း� 10%

တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��ကိုးနိကိုးကိုု�င်းးအ�ပ်းစ�မီ�း� 7%



12 / ခြမီနိးမီး

 IMS- Fojo ကို ၂၀၁၈ ��နှိစးတိုင့်းး ခြပ်���ပ်း��့

လေ့သားး ပ်ရသုားတိုးလေ့��့း��ကိုးတိုင့်းး ခြမီနိးမီးနှ�ုင်းးင်းး

တိုင့်းး� သားတိုင်းး��ကိုး��းမီဒီီယီားမီးိ ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး�ကိုး�

ခြ�စးလေ့�ကိုးင်းး� လေ့�းးခြပ်��မ့ြဲပ်�ီ ဤလေ့��့း��ကိုးတိုင့်းး

ပ်ါဝင်းးသားည်းး့ တို�ုင်းး�ရင်းးသားး��နူိည်းး�စ�မီ�း�အ�ကိုး�

တိုင့်းး ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး�ကိုး�ကိုု� �ကူြီးကို�ုကိုးမီ�း�လေ့သားးး 

�ည်းး� အင်းးတိုးနိကိုးနှိင်းး့ �မူီမုီဒီီယီားကို ရု�ပ်းခြမီင်းး 

သားး�ကိုး�ကိုု� လေ့ကို�းး�န့ိး��့သားည်းး။ ပ်ါဝင်းးသား ူ၁၀ ဦး�

တိုင့်းး ၆ ဦး�မီးိ အင်းးတိုးနိကိုးကို�ု လေ့နိ�စဉ်းးအသားး��ခြပ်�

နှ�ုင်းး�ကိုမြဲပ်�ီ ၁၀ ဦး�တိုင့်းး ၅ ဦး�မီးိ �မူီမုီဒီီယီားကို�ု 

အသားး��ခြပ်�သားည်းး။ ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး�ကိုး�ကိုု� လေ့နိ�စဉ်းး

�ကိုည်း့းရုုသားမူီးိ ၁၀ ဦး�တိုင့်းး ၄ ဦး�သားးရိုသားည်းး။  

လေ့နိ�စဉ်းး သားတိုင်းး�စး�တိုးရုသုားနူှိင်းး့ လေ့ရဒီယီာ�ု

နိ��လေ့ထိးင်းးသားမူီးိ အ�န့ိးနိည်းး�သားည်းး။ �းသားး 

စကိုး�အဟူနိ�းအတိုး�နှငိ်းး့ �ကိုး�မိီး�မီမီီမုီရိုခြ�င်းး�

တို�ု�လေ့�ကိုးင်းး့ခြ�စးနှ�ုင်းးသားည်းး။ ရု�ပ်းပ်း�၊ ပ်း�ရပု်းမီ�း�ကို�ု ပ်�ုမီ�ု

နှိစးသားကိုးခြ�င်းး�နှငိ်းး့ အ��နုိးကို�နိးဆး��မီသုားည်းး�ည်းး� 

လေ့နိ�ကိုးထိပ်းအလေ့�ကိုးင်းး�ရင်းး� ခြ�စးနှ�ု�းင်းသားည်းး။ 

ဥပ်မီးအး�ခြ�င်း့း ပ်ါဝင်းးလေ့ခြ��ကိုး�သားအူမီ�း�အခြပ်း�

အတို့ကိုး၊ အထိ�ူသားခြ�င်း့း စး�တိုးရနိး အ�ကိုးအ��

ရိုလေ့နိလေ့သားး၊ �းသားးစကိုး�အဟူနိ�းအတိုး�ရိုလေ့နိ

လေ့သားး ပ်ရသုားတိုးမီ�း�အတိုက့ိုး စး�တိုးရသားည်းးမီးိ 

အ��နုိးကို�နိးမြဲပ်�ီ သားကိုးဝင်းး�ပု်းရးိ�လေ့နိလေ့သားး ပ်း�ရပု်း

မီ�း�ကို�ု �ကိုည်း့း၍ နိ���ည်းးခြ�င်းး�ကို ပ်�ု၍ �ယ့ားကိုူ

သားည်းး။ 

 လေ့အးကိုးတိုင့်းးလေ့�းးခြပ်ထိး�လေ့သားး ကိုး���ပ်းမီိ

အလေ့ထိးကိုးအထိး�မီ�း�အရ အင်းးတိုးနိကိုးနှိင်းး့ 

�မူီမုီဒီီယီားမီ�း�အသားး��ခြပ်�မီကုို�ု လေ့��့းရးတိုင့်းးမီူ

တိုစး��မီဟူ�တိုး တိုစး��ကို�ု လေ့ရး���ယားရမီည်း့း 

အလေ့ခြ�အလေ့နိခြ�စးလေ့နိပ်း�ရသားည်းးကိုု��ည်းး� သားတိုခုြပ်�

ရမီည်းးခြ�စးသားည်းး။ လေ့နိ�စဉ်းးလေ့နိ�တိုု�င်းး� အင်းးတိုးနိကိုး 

သား�ု�မီဟူ�တိုး �မူီမုီဒီီယီားကို�ု �ကိုး�မိီး�မီ ီအသားး�� 

ခြပ်��ှင်းးခြပ်�မီည်းး၊ သား�ု�မီဟူ�တိုးပ်ါကို အင်းးတိုးနိကိုးကို�ု

�း��ဝအသားး��မီခြပ်�သားည်း့း အလေ့ခြ�အလေ့နိခြ�စးသားည်းး။ 

ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး�ကိုး� �ကိုည်း့းရုသုားမူီ�း� အ�ကိုး�တိုင့်းး 

ထိ�ုသား�ု�မီဟူ�တိုးလေ့ပ်။ ပ်ါဝင်းးသား ူ၁၀ ဦး�တိုင့်းး ၇ ဦး�သားည်းး

ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး�ကိုး�ကိုု� အနိည်းး�ဆး�� တိုစးပ်တိုး�ှင်းး 

တိုစးကြီးကိုမုီး �ကိုည်း့းရုမုြဲပ်�ီ ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး�ကိုး��း��ဝမီ

�ကိုည်း့း သား�ု�မီဟူ�တိုး ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး�ကိုး� မီရိပု်ါဟူ� ဆ�ု

သားမူီးိ ၁၀ ဦး�တိုင့်းး ၁ဦး�နှနုိး�ထိကိုး နိည်းး�သားည်းးကို�ု 

လေ့တို�့ရသားည်းး။ 

 သား�ု�လေ့သားးး တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း� အ�ကိုး�တိုင့်းး

မီ ူကို့းခြ�း�မီုမီ�း� ရိုလေ့နိသားည်းး။ ကိုရင်းး�ူမီ��ု�မီ�း�

(အဓိကုိုအး�ခြ�င်း့း ကိုရင်းးခြပ်ည်းးနိယားတိုင့်းး လေ့နိထိ�ုင်းး

�ကိုသားမူီ�း�) တိုင့်းး ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး�ကိုး�သားည်းး �သူားး��
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သတင်းစာဖတ်ြခင်း ပ်ုြမင်သံကားကည့ြ်ခင်း ေရဒီယုိနားေထာင်ြခင်း အင်တာနက်အသံးုြပြခင်း လမူမဒီယီာ အသံးုြပြခင်း

ေနစ် တပတ်လင် ၄-၆ ကိမ် တပတ်လင် ၁-၃ ကိမ် တလလင် ၁-၃ ကိမ် တခါတရံ လံးုဝ လက်လှမ်းမမီ

မီဒီီယီားအသားး��ခြပ်�မီကုို�ု ရး��ုင်းးနှနုိး�ခြ�င်းး့ လေ့�းးခြပ်ခြ�င်းး� 

နှစိးသားကိုးလေ့သားး သားတိုင်းး�ရင်းး�ခြမီစး

ပ်း�နှိုပ်းသားတိုင်းး�စး 8%

ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး�ကိုး� 25%

လေ့ရဒီယီာ�ု 6%

ပ်း�နှိုပ်းမီဂုံးုဇူးင်းး� 0%

အန့ိး��ုင်းး�သားတိုင်းး�စး 3%

�မူီမုီဒီီယီား 25%

အင်းးတိုးနိကိုး 8%

အးဏးပ်�ုင်းး  5%

မီတုိုးလေ့ဆ့/အမီ��ု�မီ�း� 20%

အခြ�း� 0%
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ကိုရင်းးသားတိုင်းး�စင်းးတိုးမီိ ထိ�တိုး�ငှ်းး့ လေ့သားးသားတိုင်းး�

အမီ�း�ဆး�� မီဒီီယီားခြ�စးမြဲပ်�ီ ၄ဦး�တိုင့်းး ၃ဦး�သားည်းး 

ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး�ကိုး�ကို�ု အနိည်းး�ဆး��တိုပ်တိုး�ှင်းးတိုစး

ကြီးကိုမုီး �ကိုည်းး့ရု�ုကိုမြဲပ်�ီ လေ့နိ�စဉ်းး�ကိုည်းး့ရုသုားမူီးိ ၁၀ ဦး�

တိုင့်းး ၅ဦး�ထိကိုး ပ်�ုမီ�း�သားည်းး။ ကိုယား� (ကိုရင်းးနိ)ီ 

မီ�း� (ကိုယား�ခြပ်ည်းးနိယားတိုင့်းး လေ့နိထိ�ုင်းးသားမူီ�း�) 

ကိုမီ ူ၁၀ ဦး�တိုင့်းး ၂ဦး�နှနုိး�ကိုသားး ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး�ကိုး�

ကို�ု လေ့နိ�စဉ်းး�ကိုည်းး့ရုလုေ့�ကိုးင်းး�လေ့�းးခြပ်�ကိုသားည်းး။ အင်းး

တိုးနိကိုးကို�ု �ကိုး�မိီး�မီအီသားး��ခြပ်��းနှ�ုင်းးလေ့သားး 

အ�ါ ကိုရင်းးတို�ု�သားည်းး�ည်းး� လေ့ခြပ်းင်းး����းသားည်းး။

အင်းးတိုးနိကိုးမီဟူ�တိုးလေ့သားး မီဒီီယီားကို�ုသားး အသားး�� 

ခြပ်�သား ူ အမီ�း�ဆး��လေ့တို�့ရိုရသားည်းး့ အ�ပ်းစ�ခြ�စးမြဲပ်�ီ 

၁၀ဦး�တို့င်းး ၄ ဦး�ကိုသားး အင်းးတိုးနိကိုးကို�ု လေ့နိ�စဉ်းး

အသားး��ခြပ်�နှ�ုင်းးသားည်းးဟူ� ဆ�ုသားည်းး ။ လေ့��့း��ကိုး

တိုင့်းးပ်ါဝင်းးလေ့သားး မီန့ိးနှိင်းး့ ကိုယား��မူီ��ု�မီ�း�

အ�ကိုး�တိုင့်းး ၁၀ ဦး�တိုင့်းး ၆ ဦး��နိ�းကို အင်းးတိုး

နိကိုးကို�ု လေ့နိ�စဉ်းးအသားး��ခြပ်�သားည်းးနှငိ်းး့ နှုုင်းး�ယာဉိ်းး�ကိုည်းး့

နှ�ုင်းးသားည်းး။ 

 သားတိုင်းး�ရရိခုြ�င်းး�နှငိ်းး့ပ်တိုးသားကိုး၍ ပ်�ုမီ�ုနှိစး 

သားကိုးသားည်းး့ရင်းး�ခြမီစးကိုု� လေ့��့းရးတိုင့်းးမီ ူ အ

လေ့ခြပ်းင်းး� အ��ရိုသားည်းးကို�ု စတုိုးဝင်းးစး��ယ့ားလေ့တို�့

ရိုရသားည်းး။ သားတိုင်းး�ရင်းး�ခြမီစးအခြ�စး ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး�ကိုး�

ကို�ု ပ်�ုမီ�ုနှိစးသားကိုးသားမူီးိ ၁၀ ဦး�တိုင့်းး ၇ ဦး�ထိကိုး ပ်�ု

မီ�း�မြဲပ်�ီ �မူီမုီဒီီယီားကို�ု နှိစးသားကိုးသားမူီးိ သားး��ဦး�

တိုင့်းး ၁ဦး�ရိသုားည်းး။ 

 “မီတုိုးလေ့ဆမ့ီ�း�နှငိ်းး့ လေ့ဆမ့ီ��ု�သားး���င်းး�မီ�း�” 

အမီ��ု�အစး�သားည်းး တိုတိုုယာလေ့နိရးတိုင့်းး ရိုသားည်းး။ 

(၁၀ ဦး�တိုင့်းး ၂ဦး�နှုနိး�)။ စတို�တိုထလေ့နိရးမီးိ 

သားတိုင်းး�စးနှငိ်း့း အင်းးတိုးနိကိုးခြ�စးသားည်းး။ အသားကိုး 

အရးယားကို�ု��ုကိုး၍ နှိစးသားကိုးလေ့သားး သားတိုင်းး�

ရင်းး�ခြမီစးမီ�း� မီတိုညူ်း�ီကိုသားည်းးမီးိ အးဩ့�ယ့ား

မီဟူ�တိုးလေ့ပ်။ လေ့��့း��ကိုးတိုင့်းးပ်ါဝင်းးသားည်း့း 

အသားကိုးင်းယားရးယားလေ့သားး သားမူီ�း�သားည်းး �မူီမုီဒီီီ

ယားကို�ု သားတိုင်းး�ရင်းး�ခြမီစးအခြ�စးပ်ု�၍ လေ့ရး���ယား

လေ့�းးခြပ်�ု��ကိုသားည်းး။ 

 “ကိုွနိးလေ့တိုးးကိုလေ့တိုး ့ ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး�ကိုး�ကို 
ထိ�တိုး�ငှ်းး့တို� ့ သားတိုင်းး�ကို�ု �ကိုည်းး့ရတိုးပ်�ု
ကြီးကို�ုကိုးတိုယား။ အသားးပ်��ကိုး�ရတိုးမီဟူ�တိုး��ူ
လေ့�။ ရု�ပ်းပ်း�လေ့တို�့�ခြမီင်းးရတိုးကိုု��” 
(အမီ��ု�သားး�၊ ၆၂ နှစိး၊ မီန့ိးခြပ်ည်းးနိယား) 

နှိစးသားကိုးလေ့သားး သားတိုင်းး�ရင်းး�ခြမီစးလေ့ရး���ယားမီတုိုင့်းး 

အမီ��ု�သားး�နှငိ်းး့ အမီ��ု�သားမီ�ီမီ�း�အ�ကိုး� လေ့ခြပ်းပ်

လေ့�းကိုးသားည်းး့ ကိုး့ခြ�း���ကိုးမီရိုပ်ါ။ သား�ု�လေ့သားးး ပ်�ုမီ�ု

နှိစးသားကိုးလေ့သားး သားတိုင်းး�ရင်းး�ခြမီစးကိုု� လေ့��့း

ရးတိုင့်းး ကိုရင်းး�မူီ��ု�မီ�း�သားည်းး သားသုားသုားးသားး 

ထိ�ူခြ�း�လေ့နိခြပ်နိးသားည်းး။ ၁၀ ဦး�တိုင့်းး ၈ ဦး�သားည်းး 

ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး�ကိုး�ကိုု� ညွှနှိးခြပ်�ကိုသားည်းး။ ၁၀ဦး�တို့င်းး 

၇ ဦး�နိီ�ပ်ါ�မီးိ မီတုိုးလေ့ဆမ့ီ�း�နှငိ်းး့ လေ့ဆမ့ီ��ု�သားး���င်းး�

မီ�း�ကို�ု သားတိုင်းး�ရင်းး�ခြမီစးအခြ�စး ခြပ်ဆ�ုသားည်းး။ ၁၀ 

ဦး�တိုင့်းး ၆ ဦး��နိ�းမီိး �မူီမုီဒီီယီားမီ ိသားတိုင်းး�ရယာူ

လေ့�ကိုးင်းး�သားရုသားည်းး။ 

“ကိုွနိးမီတို�ု� ရးးနိီ�တိုဝ�ုကိုးမီးိ ခြ�စးလေ့နိတို� ့
အလေ့�ကိုးင်းး�လေ့တိုက့ို�ု ကိုွနိးမီသားး�ကို လေ့ခြပ်းခြပ်
တိုယားလေ့�။ တို�ါတိုလေ့� ဒီနီိ��တိုဝ�ုကိုး ခြ�စး
ပ်�ကိုးလေ့နိတိုးလေ့တိုက့ို�ု သားး�ကို ဓိါတိုးပ်း�ရု�ုကိုး
�းမြဲပ်�ီ ခြပ်တိုယား။”
(အမီ��ု�သားမီ�ီ၊ ၄၃ နှစိး၊ ကိုယား�ခြပ်ည်းးနိယား) 

“မီတုိုးလေ့ဆမ့ီ�း�နှိင်းး့ လေ့ဆမ့ီ��ု�သားး���င်းး�မီ�း�” ကို�ု 

သားတိုင်းး�ရင်းး�ခြမီစးအခြ�စးလေ့�းးခြပ်သားည်း့းနှုနိး�မီိး မီန့ိး

�မူီ��ု�မီ�း�အ�ကိုး�တိုင့်းး�ည်းး� ခြမီင်းး့မီး�သားည်းး။ ဤ

သားတိုင်းး�ရင်းး�ခြမီစးကိုု� သားတိုင်းး�ရရိသုားည်းး့ ရင်းး�ခြမီစး

အခြ�စးလေ့�းးခြပ်သားည်း့းနှုနိး�မီိး အည်းအီမီှခြ�စးသားည်းး။

သား�ု�လေ့သားးး၊ ကိုယား� (ကိုရင်းးနိ)ီ မီ�း�အ�ကိုး�တိုင့်းးမီူ
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ထိ�ုရင်းး�ခြမီစးကို�ု လေ့ရး���ယားမုီ နိည်းး�ပ်ါ��ကိုမြဲပ်�ီ “ မီတုိုး 

လေ့ဆမ့ီ�း�နှငိ်း့း လေ့ဆမ့ီ��ု�သားး���င်းး�မီ�း�” ထိးမီ ိသားတိုင်းး� 

ရရိသုားည်းးဟူ�လေ့�းးခြပ်သားမူီးိ ၁၀ ဦး�တိုင့်းး ၃ဦး�သားးရို

သားည်းး။ 

မီီဒီီယားအသားံ��ခြ�ုမုီကို�ု စားုစားစားးခြ�င်းး�နိုှင်း့း 

သားတိုင်းး�ရင်းး�ခြမီစားးမီ�း�

အ���ု�လေ့သားး �နူိည်းး�စ�တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း�အတိုင့်းး�

မီတုိုးလေ့ဆမ့ီ�း�နှိင်းး့ လေ့ဆမ့ီ��ု�မီ�း�အလေ့ပ်် အး�ထိး�

မီ ု ခြမီင်း့းမီး�လေ့နိရခြ�င်းး�အလေ့�ကိုးင်းး�ရင်းး�မီးိ �ကိုး 

�မိီး�မီအီသားး��ခြပ်�နှ�ုင်းးမီလုေ့�ကိုးင်း့း ခြ�စးနှ�ုင်းးသားည်းး။ 

ရု�ပ်းပ်�ုင်းး�ဆ�ုင်းးရးနှငိ်းး့ နိည်းး�ပ်ည်းးပ်�ုင်းးဆ�ုင်းးရး �ကိုး 

�မိီး�မီအီသားး��ခြပ်�နှ�ုင်းးမီသုားးမီကို စ�ီပ်း့�လေ့ရ�နှငိ်းး့ 

�းသားးစကိုး�ဟူလူေ့သားး အတိုး�အဆ�ီ�ည်းး�ရို

လေ့နိသားည်းး။ 

“သားတိုင်းး�စး�တိုး��င်းးတိုယား ဆ�ုရင်းးလေ့တိုး ့
�း�အးသားး့�မြဲပ်�ီဝယားမီရိမီယား” 
(အမီ��ု�သားမီ�ီ ၊ ၃၆ နှစိး၊ ကိုရင်းးခြပ်ည်းးနိယား) 

ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး�ကိုး��ကိုည်း့းရနိး ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး�ကိုး�စကိုး၊ 

မြဲဂုံး�ု�းတို�စလေ့�းင်းး� (အ���ု�လေ့သားး လေ့နိရးမီ�း�

အတို့ကိုး) နှငိ်းး့ �ှပ်းစစးမီ�ီ ��ုအပ်းသားည်းး။ 

သားတိုင်းး�စး�တိုးရနိး သားတိုင်းး�စးလေ့ရးင်းး�သားည်း့း

လေ့နိရးသား�ု� သားး့�ဝယားနှ�ုင်းးရမီည်းး၊ သားတိုင်းး�စးခြ�နိ�းခြ���

လေ့ရ�အတိုက့ိုး လေ့ကိုးင်းး�စး့�ည်းးပ်တိုးလေ့နိလေ့သားး 

အလေ့ခြ��းအလေ့ဆးကိုးအအး� ��ုအပ်းသားည်းး။ �မူီမုီဒီီီ

ယား အသားး��ခြပ်�နှ�ုင်းးရနိး ကိုန့ိးပ်��တိုး သား�ု�မီဟူ�တိုး စ

မီတိုး��နိး� ရိုရမီည်းးခြ�စးသားကို�သ့ား�ု� 3/4/5/G အင်းးတိုး

နိကိုးကိုန့ိးရကိုး ��ုအပ်းသားည်းး။ ထိ�ု�ခြပ်င်းး နိ��လေ့ထိးင်းး

��ုကိုးသားည်းး့၊ �ကိုည်း့း��ုကိုးသားည်းး့ �တိုး��ုကိုးသားည်းး့ 

သားတိုင်းး�ကို�ု လေ့ကိုးင်းး�စး့နိ���ည်းးနှ�ုင်းးသားည်းး့ �း 

သားးစကိုး�ကိုွမီး�ကို�င်းးမီ�ုည်းး� ��ုအပ်းသားည်းး။ 

 တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�မီ�း�၏ မီဒီီယီား

အလေ့�အ့ကို�င်းး့ကို�ု လေ့��့းလေ့သားးအ�ါ ထိ�ု 

အလေ့�ကိုးင်းး�အရးကိုု� ပ်�ုမီ�ုရငိ်းး��င်းး�စး့ လေ့တို�့ခြမီင်းး

�းရသားည်းး။ အမီ�း�အခြပ်း�သားည်းး ခြမီနိးမီးစကိုး�

ကို�ု သားင်းး�ကိုး�ထိး��ကိုလေ့သားးး�ည်းး� မီ�ုင်းး�းသားး 

15   ၂၀၁၆ ��နှစိး အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း�အရ (http://uis.unesco.org/en/country/mm) ခြမီနိးမီးနှ�ုင်းးင်းးရို အသားကိုး ၁၅ နှစိးနှငိ်းး့အထိကိုး ခြပ်ည်းးသား�ူထူိ�၏ စးတိုတိုးလေ့ခြမီးကိုးနှနုိး�မီးိ ၇၅.၅၅ ရး��ုင်းးနှနုိး� ရို

သားည်းး။ အသားကိုး ၁၅နှစိးမီ ိ၂၄ အတိုင့်းး�စးတိုတိုးလေ့ခြမီးကိုးနှနုိး�မီးိ ပ်�ု၍ ခြမီင်းး့မီး�သားည်းး၊ (၈၄.၇၅) ၆၅ နှစိးအထိကိုး စးတိုတိုးလေ့ခြမီးကိုးနှနုိး�မီးိ နိည်းး�ပ်ါ�သားည်းး။ (စ�စ�လေ့ပ်ါင်းး� ၅၈.၂ ရး��ုင်းးနှနုိး�ရိုမြဲပ်�ီ 

အမီ��ု�သားမီ�ီမီ�း�တိုင့်းး ၄၉. ၂ ရး��ုင်းးနှနုိး�ရိုသားည်းး) လေ့��့း��ကိုးတိုင့်းးပ်ါဝင်းးလေ့သားး သားမူီ�း�တိုင့်းး ၂၄ ရး��ုင်းးနှနုိး�မီးိ မီ�ူတိုနိး�နှငိ်းး့ အ�ယားတိုနိး�ဆင်းး့ပ်ည်းးလေ့ရ�ကို�ုရရို�ကိုမြဲပ်�ီ ၃၁ ရး��ုင်းးနှနုိး�မီးိ 

အထိကိုးတိုနိး�ပ်ည်းးလေ့ရ� မြဲပ်�ီဆး��သားည်းး။ ၁၄ ရး��ုင်းးနှနုိး�မီးိ ��့�ရလေ့သားးး�ည်းး�လေ့ကိုးင်းး� မီဟူး��့�လေ့သားးး�ည်းး�လေ့ကိုးင်းး� ရရိုမြဲပ်�ီ�ကိုမြဲပ်�ီ၊ လေ့ကို�းင်းး�မီလေ့နိ�ူ�သား ူ၅ ရး��ုင်းးနှနုိး�ပ်ါဝင်းးသားည်းး။

16 လေ့မီ��န့ိး��းှ၏ မီဒီီယီား အမီ��ု�မီ��ု�အသားး��ခြပ်�မီနုှငိ်းး့ ပ်တိုးသားကိုး၍ လေ့မီ�လေ့သားးလေ့နိရးနှငိ်းး့ �ကိုး�မိီး�မီသီားည်းး့ မီဒီီယီားကို�ု လေ့ထိးကိုးခြပ်ရနိး အ�င့်းး့အ�မီး�လေ့ပ်�သားည်းး့လေ့နိရးတိုင့်းး လေ့ခြ��ကိုး�ထိး�သားည်းး့ အလေ့ခြ�

မီ�း�

စကိုး�မီဟူ�တိုးလေ့သားးလေ့�ကိုးင်း့း ရုပု်းလေ့ထိ�့လေ့သားး 

သားတိုင်းး�မီ�း�ကို�ု အ�း��စး�နိ���ည်းးရနိး အ�ကိုးအ��

ခြ�စးလေ့စသားည်းး။ FGD ခြပ်���ပ်းလေ့သားး အ�ါတို့င်းး ထိ�ု

အ�ကိုးအ��ကို�ု ရု�နိး�ကိုနိးလေ့နိရမီမုီးိ ပ်�ုမီ�ုလေ့ပ််�င့်းး

�းသားည်းး။ စကိုး�ဝု�င်းး�တိုင့်းး ပ်ါဝင်းးသားမူီ�း�ကို�ု သားူ

တို�ု�နှငိ်းး့ သားကိုးဆ�ုင်းးရး လေ့ဒီသား�းမီဒီီယီားမီ�း� (မီန့ိး 

ခြပ်ည်းးနိယားမီ ိ မီန့ိးသားတိုင်းး�လေ့အဂုံး�င်းးစ၊ီ ကိုရင်းးခြပ်ည်းး 

နိယားမီ ိကိုရင်းးသားတိုင်းး�စင်းးတိုး၊ ကိုယား�ခြပ်ည်းးနိယား

မီ ိ ကိုနှာ�ရဝတိုတီို�ုင်းး�) ခြ�စးသားည်း့း ELTV မီ�း�မီ ိ

ထိ�တိုး�ှင်းး့လေ့သားး သားတိုင်းး�မီ�း�ကိုု� လေ့ဆ�့လေ့နှ�့လေ့စ��့

သားည်းး။  ထိ�ုမီဒီီယီားသားး����သားည်းး တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�

ပ်ရသုားတိုးမီ�း���ုအပ်း��ကိုးကိုု� ခြ�ည်းး့တိုင်းး�လေ့ပ်�ရနိး 

ရည်းးရးယားမြဲပ်�ီ လေ့ဒီသား�း�းသားးစကိုး�နှငိ်းး့ ထိ�တိုး

�ငှ်းး့��ကိုးမီ�း�ကိုု� ခြမီနိးမီးစးတိုနိး�ထိ�ု�၍ ထိ�တိုး

�ငှ်းး့လေ့သားးး�ည်းး� ကိုယား�ခြပ်ည်းးနိယားရို ကိုလေ့ရး 

�မူီ��ု�မီ�း�နှငိ်းး့ ကိုရင်းး ခြပ်ည်းးနိယားရိ ုစလေ့ကိုး ကိုရင်းး

မီ�း� စသားည်းး့ ပ်ရသုားတိုးအ���ု�အတိုက့ိုး စနုိးလေ့�်မီရုို

လေ့နိလေ့�ကိုးင်းး� လေ့တို�့ရိုရသားည်းး။ သားတူို�ု�သားည်းး လေ့ဒီသား�း

�းသားးစကိုး�မီ ိမီတိုညူ်းလီေ့သားး လေ့ဒီသားယုာစကိုး�

လေ့ခြပ်းဆ�ုသားမူီ�း�ခြ�စးသားည်းး။ လေ့ကို���ကိုးလေ့ဒီသားမီ ိ

အမီ��ု�သားမီ�ီမီ�း�သားည်းး လေ့ယာ��ယာ�အး�ခြ�င်း့း စးမီ

တိုတိုးမီုလေ့�ကိုးင်း့း ပ်�ု၍ စနုိးလေ့�်မီုမီ�း�သားည်းး။15  

 ဂုံး�နိးဒီါရုုလေ့ထိးင်းး့မီ ိ �ကိုည်း့း�ှင်းး အမီ��ု�သားမီ�ီ

မီ�း�သားည်းး အမီ��ု�သားး�မီ�း�ထိကိုး သားတိုင်းး�

အ��ကိုးအ�ကိုး �ကိုး�မိီး�မီရီရိမုီ ုပ်�ုမီ�ုနိည်းး�ပ်ါ�

သားည်းး။ လေ့��့း��ကိုးတိုင့်းး ပ်ါဝင်းးသားမူီ�း�ကို�ု 

လေ့��့း��ကိုးမီစတိုင်းးမီ ီ ဦး�စး့လေ့ဝင်းထိိး�လေ့သားး 

လေ့မီ��န့ိး��ှးမီ�း�မီ ိ ရရိသုားည်းး့ ရ�ဒီးတိုင့်းး 

လေ့သားးး�ည်းး�လေ့ကိုးင်းး�၊16 ဦး�တိုည်းးအ�ပ်းစ�� လေ့ဆ�့လေ့နှ�့

ပ်�့မီ�း�မီ ိ လေ့သားးး�ည်းး�လေ့ကိုးင်းး� ထိ�ုအ��ကိုးကို�ု 

တို�ုကိုးရု�ုကိုးမီလေ့တို�့ရိုရလေ့သားးး�ည်းး� လေ့ဆ�့လေ့နှ�့ပ်�့နှိင်းး့

 အင်းးတိုးဗ���မီ�း�ခြပ်���ပ်းလေ့နိစဉ်းးအတိုင့်းး� ရရိုသားည်းး့

မီတိိုး��ကိုးမီ�း�ကို တို�ါတိုရး အမီ��ု�သားမီ�ီမီ�း�သားည်းး

သားတူို�ု� �င်းးပ်န့ိး�သားည်းးမီ�း� သား�ု�မီဟူ�တိုး ��င်းးမီ�း�၏ 

ဟူနိ�းတိုး�မီု�းရလေ့�ကိုးင်းး� ခြပ်သားလေ့နိသားည်းး။ ဥပ်မီး 

အင်းးတိုးနိကိုး သား�ု�မီဟူ�တိုး �မူီမုီဒီီယီား အသားး��ခြပ်�

မီကုို�ု ဟူနိ�းတိုး�ခြ�င်းး�မီ��ု�ခြ�စးသားည်းး။ ကိုယား�ခြပ်ည်းး 

နိယားလေ့ကို���ကိုးလေ့ဒီသားမီ ိ အသားကိုး ၂၆ နှိစး

အရးယားရို အမီ��ု�သားမီ�ီတိုစးဦး�၏ လေ့ခြပ်း�ကိုး���ကိုး

မီ��ု�ခြ�စးသားည်းး။ 

“ကိုွနိးမီလေ့ယားကိုး�း�ကို လေ့�စ့��တိုးသားး���င့်းး့မီ
ခြပ်���ူ။ ကိုွနိးမီကို�ု တိုခြ�း��လူေ့တိုန့ိ�� စကိုး� 
လေ့ခြပ်းမီးိစ�ု���ု�တို�။့ သားသူားး လေ့�စ့း��တိုးသားး���င့်းး့
ခြပ်�ရင်းး ကိုွနိးမီကိုလေ့တိုး ့ လေ့�စ့း��တိုးကို�ု လေ့နိ�
တို�ုင်းး� လေ့နိရးတို�ုင်းး�မီးိ သားး��လေ့နိမီးိလေ့�” 

�ကိုး�မိီး�မီမီီမုီရိုခြ�င်းး�၏ လေ့နိ�ကိုးဆကိုးတို�့အခြ�စး
သားတိုင်းး�နှငိ်းး့ အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း� ရရိနုှ�ုင်းးလေ့ရ�
အတိုက့ိုး သားတူို�ု�သားည်းး အခြ�း�သားမူီ�း�ကို�ု အး�ထိး�
လေ့နိရသားည်းး။ �င်းးပ်န့ိး�သားည်းးကို လေ့�စ့း��တိုးသားး���င့်းး့မီ
လေ့ပ်�၍ မီသားး��ရဟူ� ဆ�ုလေ့သားး အမီ��ု�သားမီ�ီကို လေ့�စ့း
��တိုးပ်�ကိုးလေ့�းင်းး�တိုင့်းး လေ့�းးခြပ်လေ့သားး အလေ့�ကိုးင်းး� 
အရးမီ�း�ကို�ု �င်းးပ်န့ိး�သားည်းးကို သားမူီအး�ခြပ်နိးလေ့ခြပ်း
ခြပ်မီည်းးခြ�စးသားည်းး ဟူ� ရငိ်းး�ခြပ်သားည်းး။ အခြ�း�ပ်ါဝင်းး
သားမူီ�း�တိုင့်းး�ည်းး� အ�း�တို ူအမီအူကို�င်းး့မီ�း�ကို�ု
လေ့တို�့ရသားည်းး။ စးမီတိုတိုး၍လေ့သားးး�ည်းး�လေ့ကိုးင်းး�၊
ပ်စစည်းး�ကိုရုယုား မီရုိ၍လေ့သားးး�ည်းး�လေ့ကိုးင်းး� ကို�ုယား 
တို�ုင်းးသားတိုင်းး�ရရိရုနိး အ�့င်းး့အ�မီး� မီရိသုားည်းး့ 
သားမူီ�း�မီးိ အသားကိုးကြီးကို�ီလေ့သားး ပ်ရသုားတိုးမီ�း�သားး 
မီဟူ�တိုးလေ့ပ်။ အထိကိုးတိုင့်းးလေ့�းးခြပ်��သ့ားည်း့းအတို�ုင်းး�၊ 
မီမုီတုို�ု�၏ ရပ်းရးးနှိင်းး့ မီမုီတုို�ု�နှငိ်းး့ သားကိုးဆ�ုင်းးသားည်းးး့ 
ကိုစုစရပ်းမီ�း�အတိုက့ိုး လေ့နိ�ကိုးဆး��ရ သားတိုင်းး�မီ�း�
ရရိရုနိး မီတုိုးလေ့ဆမ့ီ�း�၊ မီသုားး�စ�၊ နှိင်းး့လေ့ဒီသား�း
အးဏးပ်�ုင်းး (ရးး�ကူြီးကို�ီ စသားည်းး့) တို�ု� အလေ့ပ်် 
အး�ထိး�လေ့နိရလေ့သားး သားမူီ�း�ကို “နှတုိုးခြ�င်း့းခြပ်နိး 
လေ့ခြပ်းလေ့သားး စကိုး�” ကို�ု သားတိုင်းး�ရင်းး�ခြမီစးအခြ�စး 
လေ့�းးခြပ်�ကိုသားည်းး။ 
 �ဘကိုးရည်းးဆ�ုင်းး၊ လေ့�� သား�ု�မီဟူ�တိုး လေ့ဆမ့ီ��ု�
မီ�း�နှငိ်းး့ လေ့တို�့ဆး�စဉ်းး စကိုး�စခြမီည်းးလေ့ခြပ်းရးမီ ိ
သားတိုင်းး�မီ�း�ကိုု� သားရုိုရလေ့�ရ့ိုသားည်းးဟူ� ပ်ါဝင်းး
သားမူီ�း�ကို လေ့�းးခြပ်�ကိုး�သားည်းး။ လေ့�စ့��တိုး
အသားး��ခြပ်�သားမူီ�း�သားည်းး မီကိုးဆင်းးဂုံး�းကိုု� သားတူို�ု�၏ 
ကိုန့ိးရကိုးအတိုင့်းး� သားတိုင်းး�အ��ကိုးအ�ကိုး မီှလေ့ဝ
ရနိးအတိုက့ိုး  အသားး��ခြပ်��ကိုသားည်းး။ ထိ�ုနိည်းး��မီး�
ကို�ု သားတူို�ု�၏ ကို�ုယားပ်�ုင်းးလေ့ဝါ�းလေ့ပ််တိုင့်းးအခြ�း�
သားမူီ�း�၏ လေ့ဝါ�းလေ့ပ််တိုင့်းး တို�ုကိုးရု�ုကိုးတိုင်းးခြ�င်းး� 
ထိကိုး ပ်�ုမီ�ုနှစိးသားကိုးပ်း�ရသားည်းးမီးိ စတုိုးဝင်းးစး��ယ့ား

ခြ�စးသားည်းး။ 



တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီဒီီယီားမီ�း�ကို�ု လေ့��့းခြ�င်းး� / 15

“တို���ု BGF, KNU, နိ�� ကိုွနိးမီတို�ု� လေ့ဒီသား 

(ကိုရင်းးခြပ်ည်းးနိယား) နိ��ပ်တိုးသားကိုးတို�့ အထိ�ူ

သားတိုင်းး�လေ့တိုက့ို�ု ကိုွနိးမီမီတုိုးလေ့ဆလ့ေ့တိုက့ို ပ်�ု�

လေ့ပ်�တိုယား။ သားတူို�ု�ကို မီကိုးဆင်းးဂုံး�းကိုတိုဆင်းး့

ပ်�ု�တိုယား။ အ�ဒီါကို�ု ကိုွနိးမီကို ရ�ိ (မီှလေ့ဝ) ��ုကိုး

တိုးလေ့ပ်ါ”့ 

(အမီ��ု�သားမီ�ီ ၄၁ နှစိး၊ ကိုရင်းးခြပ်ည်းးနိယား) 

“ကိုွနိးမီတို�ု� တိုကိုကသား�ု�းကို လေ့နိ�ကိုးဆး�� 

သားတိုင်းး�လေ့တိုသ့ား�ု�င်းးရင်းး မီကိုးဆင်းးဂုံး�းကိုလေ့နိ

မြဲပ်�ီ သားငူ်းယား��င်းး�လေ့တိုက့ို�ု �မိီး�လေ့မီ�တိုယား၊ မြဲပ်�ီ

လေ့တိုး့ ကိုွနိးမီကို သားတိုင်းး�တို����ရ�းရင်းး

�ည်းး� မီကိုးဆင်းးဂုံး�းကိုလေ့နိ ပ်�ု�လေ့ပ်���ုကိုးတိုးပ်�” 

(အမီ��ု�သားမီ�ီ။ ၂၁၊ မီန့ိးခြပ်ည်းးနိယား) 

ဤသား�ု� မီှလေ့ဝလေ့သားးဓိလေ့�သ့ားည်းး သားတိုင်းး�ကိုး့ ဟူ

��ကိုးကို�ု ခြ�ည်းး့ဆည်းး�လေ့ပ်�မြဲပ်�ီ လေ့��အနှာရးယားမီရို

�� ��ပ်းလေ့ဆးင်းးနှ�ုင်းးသားည်းး။ နှတုိုးလေ့ခြပ်းသားတိုင်းး�

သားည်းး သားတိုင်းး�ရရိရုနိး အ�တ့ိုးသားလေ့�း 

�မီး�လေ့�ကိုးင်းး�တိုစး��ခြ�စးမြဲပ်�ီ ထိ�ု�လေ့�ကိုးင်း့းပ်င်းး သားင်းး့ 

လေ့��းးသားည်း့း သားတိုင်းး�ကို�ု ရရိုသားင်းး့သားည်းး့အ��နုိး

အတို့င်းး� အ��နုိးမီီရရုိရနိး အးမီမီ�းနှ�ုင်းးလေ့ပ်။ ထိ�ုမီှ

သားးမီကို �တူိုစးဦး�နှိင်းး့ တိုစးဦး��ကိုးဆင်းး့ကိုမီး� 

မီှလေ့ဝခြ�င်းး�ခြ�စးလေ့သားးလေ့�ကိုးင်း့း အမီမုီ�အ့မီတိိုးမီ�ခ့ြ�င်း့း 

သားတိုင်းး�မီးိ�ယာင့်းး�သားး့�ခြ�င်းး�၊ သားတိုင်းး�မီရခြ�င်းး�၊ 

သားတိုင်းး�ပ်း�ပ်�ကိုးသားး့�ခြ�င်းး� စသားည်းး့ အနှာရးယားမီ�း�

ရိုလေ့နိသားည်းး။ သားတိုင်းး�လေ့ပ်�ပ်�ု�မီ ုခြ�စးစဉ်းးတိုလေ့��းကိုး

တိုင့်းး အသားစးအသားစးလေ့သားး သားတိုင်းး�လေ့ပ်�ပ်ု��သားူ

အး��း��တို�ု�သားည်းး မီ�ူသားတိုင်းး�ကို�ု စစးထိ�တိုးခြ�င်းး�၊ 

သားလေ့�းလေ့ပ်ါကိုးသား��ု �းသားးခြပ်နိးခြ�င်းး�တိုု�� ခြပ်���ပ်း 

သားည်းးခြ�စးရး အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း�နှငိ်းး့ ပ်ဓိးနိကို�

လေ့သားး ကို့�ခြပ်း���ကိုးမီ�း�ခြ�င်း့း လေ့ခြပ်းင်းး���သားး့�သားည်းး။ 

မီကိုးဆင်းးဂုံး�းမီ ိလေ့ပ်�ပ်ု��လေ့သားး သားတိုင်းး�ကို�ုကို�ူယာမူြဲပ်�ီ

ခြပ်နိးပ်�ု�ရးတို့င်းးပ်င်းး လေ့ရ�းလေ့ခြမီ�းမီတိုပူ်ါကို သားလေ့�း 

လေ့ပ်ါကိုးနိ���ည်းးမီ ု ��့မီးိ�နှ�ုင်းးလေ့သား�သားည်းး။ သား�ု� 

လေ့သားးး�ည်းး� တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ� အမီ�း�

အ�ကိုး�တိုင့်းး လေ့ရး���ယားစရး မီရိတုိုတိုးလေ့ပ်။  

မီတုိုးလေ့ဆမ့ီ�း�နှိင်းး့ လေ့ဆမ့ီ��ု�သားး���င်းး�မီ�း� �ကိုး 

ဆင်းး့ကိုမီး�လေ့ပ်�ပ်ု��သားည်းး့ တိုပ်တိုးနှ့မီး�သားတိုင်းး�မီ�း� 

သားည်းးသားး �ကိုး�မိီး�အမီဆီး��ခြ�စးမြဲပ်�ီ ယား��ကိုည်းး

စတုိုး��ရသားည်းး့ သားတိုင်းး�မီ�း�ခြ�စးသားည်းး။ 

17    ဥပ်မီး- အ��ကိုးအ�ကိုးစ�လေ့ဆးင်းး�စဉ်းးကိုး�အတိုင့်းး� ပ်ါဝင်းးသားအူမီ�း�အခြပ်း�သားည်းး “လေ့နိခြပ်ည်းးလေ့တိုးးဗစးတို�ု�ရ�ီယား� အမီ”ု �သူားမုီ�း�သားည်းး့ လေ့နိခြပ်ည်းးလေ့တိုးးရို ၃နှစိးသားမီ�ီအရးယား မီနုိး�ကိုလေ့�� င်းယား 

သားည်းး လေ့နိ�ကိုလေ့��ထိနုိး�လေ့ကို�းင်းး�တိုင့်းးရိုလေ့နိစဉ်းးအတိုင့်းး� မီ�ဒီနုိး�ကို�င်းး့�းရသားည်းးဟူ� စပ့်းစ�့လေ့သားး အမီအုလေ့�ကိုးင်းး� ကို�ု အ�န့ိးအမီင်းး� သားရုို��ု�ကိုသားည်းး။ ထိ�ုအမီသုားည်းး ခြပ်ည်းးသား�ူရ�မီ�း�ကို ခြပ်ဿနိ��နိးတိုီ�သားူ

ကို�ု ရးိလေ့�ရ့နိး ပ်�ကိုးကိုက့ိုး��လ့ေ့သားးလေ့�ကိုးင်းး့ နှ�ုင်းးင်းးနှငိ်းး့အဝမိီး� အ�တိုးလေ့အးးလေ့သားးင်းး�သား� ကိုနိ�းကိုက့ိုးသားးမီ�း� ပ်င့်းး့ထိက့ိုး�းလေ့စသားည်းး။

အသားံ��ခြ�ုနို�ုင်းးသားည်း့း သားတိုင်းး�

“ကိုွနိးမီကို “သားတိုင်းး�” ဆ�ုတို�့ စကိုး��း��ကို�ု 
�ကိုး��ု�ကိုးရရင်းး ဒီလီေ့နိရးမီးိ အ��ခြ�စးလေ့နိတိုး၊
မြဲပ်�ီလေ့တိုး့ ကိုွနိးမီသား�ု�င်းးတိုးကို�ု လေ့ခြပ်းတိုး��ု� 
ထိင်းးပ်ါတိုယား” 
(အမီ��ု�သားမီ�ီ၊ ၃၅ နှစိး၊ မီန့ိးခြပ်ည်းးနိယား)

မီဒီီယီားတို�ုကိုးမီ�း�နှငိ်းး့ သားတိုင်းး�သားမီး�မီ�း�သားည်းး 

ရင်းး�ခြမီစးအမီ��ု�မီ��ု�မီ ိရရိုသားည်းး့ သားတိုင်းး�မီ�း�ကို�ု မီ��ု�

တိုစူ�ရနိး အသားး��ခြပ်�သားည်း့း “သားတိုင်းး�အမီ��ု�အစး�” 

မီ�း�တိုင့်းး မီည်းးသားည်းး့သားတိုင်းး�သားည်း့း မီည်းးသားည်းး့ 

အမီ��ု�အစး�တိုင့်းး အလေ့ခြ��းသားည်းး ဟူ၍ူ အရု�ု�စ�့လေ့နိ

သားည်းး့ နိ���ည်းးထိး�မီ ု ရိုလေ့နိနှ�ုင်းးလေ့သားးး�ည်းး� 

သားတိုင်းး�မီ�း�အလေ့ပ််ထိး�ရိသုားည်းး့ �ထူိ�၏ အခြမီင်းး

မီးိ အမီ��ု�မီ��ု�ရိလုေ့နိနှ�ုင်းးသားည်းး။ တိုစးဦး�အတိုက့ိုး  

ထိည်းး့သားင့်းး�ထိး�လေ့သားး သားတိုင်းး�သားည်းး အခြ�း�တိုစး

ဦး�အတိုက့ိုး မီသားကိုးဆ�ုင်းးလေ့သားး သားတိုင်းး�ခြ�စးလေ့နိ

နှ�ုင်းးသားည်းး။ ပ်ရသုားတိုးမီ�း�၏ သားတိုင်းး�မီ�း�အလေ့ပ််

အခြမီင်းးကိုု� လေ့သားလေ့သား��း��း လေ့��့း�ကိုည်း့းခြ�င်းး�

သားည်းး ဦး�တိုည်းးပ်ရသုားတိုးအတိုက့ိုး အလေ့�ကိုးင်းး�အရး

လေ့ရး���ယားမီကုို�ု ပ်�ုမီ�ုလေ့ကိုးင်းး�မီန့ိးစ့းခြပ်���ပ်းနှ�ုင်းးမီည်းး့ 

ကိုရုယုားတိုစး��အခြ�စး အသားး��ခြပ်�နှ�ုင်းးမီည်းးခြ�စးသားည်းး။

သား�ီခြ�း�နိယားလေ့ခြမီအတိုင့်းး�တိုင့်းးခြ�စးလေ့စ၊ သား�ီခြ�း� 

အ�ပ်းစ���့အတိုင့်းး�တိုင့်းးခြ�စးလေ့စ ပ်ရသုားတိုးမီ�း�နှငိ်းး့ 

��တုိုးဆကိုးနှ�ုင်းးမြဲပ်�ီ ပ်ရသုားတိုးပ်�ုမီ�ုရရုိ�းနှ�ုင်းးသားည်းး။ 

 ဤလေ့��့း��ကိုးတိုင့်းးပ်ါဝင်းးလေ့သားး တို�ုင်းး�ရင်းး� 

သားး��နူိည်းး�စ�မီ�း�အ�ကိုး�တိုင့်းး သားတိုင်းး�ဆ�ုသားည်းး

မီးိ �တိုးတိုလေ့�း ခြ�စးရပ်းမီ�း�နှငိ်းး့ သားကိုးဆ�ုင်းး

သားည်းး့ သားတိုင်းး�အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း�ဟူ� သားးမီနိး

အး�ခြ�င်းး့ သားတိုးမီတိိုးထိး��ကိုသားည်းး။ ပ်�ုမီ�ုအလေ့သား� 

စတုိုးလေ့��့းလေ့သားးအ�ါ �အူမီ�း�သားည်းး ရးသား ီ

ဥတို�၊ (သား�းဝလေ့��အနှာရးယားမီ�း�အပ်ါအဝင်းး)၊ 

ပ်ဋိပု်ကိုခ ( မြဲင်းမုီး���မီး�လေ့ရ���ပ်းင်းနိး�စဉ်းးအပ်ါအဝင်းး) 

နှငိ်းး့ ခြပ်စးမီဆု�ုင်းးရးမီ�း�ကို�ု ပ်�ု၍ သား�ု�ု�ကိုသားည်းး။17 ဤ

အလေ့�ကိုးင်းး�အရးမီ�း�အး��း��သားည်းး ခြ�စးနှ�ုင်းးသားမီှ

အကြီးကိုမုီးမီ�း�မီ�း� သားရုိုထိး�ရနိး ��ုအပ်းသားည်းးဟူ� 

�းစး��ကိုရသားည်း့း အလေ့�ကိုးင်းး�အရးမီ�း�ခြ�စးသားည်းး။

ပ်ဋိပု်ကိုခမီ�း�ပ်ု�မီ�ု ခြ�စးပ်း့�လေ့�ရ့ိုလေ့သားး လေ့ဒီသားမီ�း�

တိုင့်းး လေ့နိထိ�ုင်းး�ကိုသားမူီ�း�အတိုက့ိုး စစးတိုပ်း (တိုပ်း 

မီလေ့တိုးး) နှငိ်းး့ တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��ကိုးနိကိုးကိုု�င်းးတို�ု�

အ�ကိုး� ထိလုေ့တို�့မီမုီ�း�နှငိ်းး့ဆ�ုင်းးသားည်းး့ သားတိုင်းး�မီ�း�

ကို�ု ပ်�ုမီ�ုဦး�စး�လေ့ပ်�သားရုို��ု�ကိုသားည်းး။ အ�း�တိုပူ်င်းး၊

ရးသားဦတို�ဆ�ုင်းးရး လေ့��အနှာရးယားမီ�း� (လေ့ခြမီမြဲပ်�ု

ခြ�င်းး�နှငိ်းး့ လေ့ရ�မှီး�မီ�ု�ခြ�င်းး�)ကို�လေ့ရးကိုးလေ့�ရ့ိုသားည်းး့

လေ့ဒီသားမီ�း�တိုင့်းး လေ့နိထိ�ုင်းးသားမူီ�း�အတိုက့ိုး ထိ�ုခြ�စး 

ရပ်းမီ�း�အတိုက့ိုး သားတိုင်းး�မီ�း�ကိုု� စတုိုးဝင်းးစး�မီ ု

ခြမီင်း့းမီး�သားည်းး။ ���ပ်း၍ ဆ�ုရ�ှင်းး တိုစးဦး�တိုစး

လေ့ယားကိုး၏ �ဝနှငိ်းး့ အသားကိုးရငိ်းးလေ့နိထိ�ုင်းးမီအုလေ့ပ််

သားကိုးလေ့ရးကိုးမီရုိုသားည်းး့ သားတိုင်းး�အ��ကိုးအ�ကိုး

ပ်း� ၁။ ကိုယား�၊ ကိုရင်းးနှငိ်းး့ မီန့ိးခြပ်ည်းးနိယားတို�ု�ရို အမီ��ု�သားး�အမီ��ု�သားမီ�ီမီ�း�၏ သားတိုင်းး�လေ့ရး���ယားမီု
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မီ�း�ကို�ု သားတိုင်းး�တိုင့်းး ထိည်းး့သားင့်းး�မီည်းးဆ�ုပ်ါကို 

ဆလီေ့��းးမီရုိုမီရိကုို�ု ထိည်းး့သားင့်းး�စဉ်းး�စး�ရမီည်းး

ခြ�စးသားည်းး။ 

“ကိုွနိးမီရ���ဝမီးိ သားတိုင်းး�လေ့တိုက့ို လေ့တိုးး 
လေ့တိုးး အလေ့ရ�ကြီးကို�ီတို� ့ကိုဏ္ဍမီးိ ပ်ါပ်ါတိုယား။ 
�း��ု���ဆ�ုလေ့တိုး ့တို���ု�သားတိုင်းး�လေ့တိုက့ို သားု
ထိး���ု� တိုကိုယားအလေ့ရ�ကြီးကို�ီတိုယား။ တို���ု�
သားတိုင်းး�လေ့တိုက့ိုကို�လေ့တိုး ့ ကိုွနိးမီအတိုက့ိုး 
အလေ့ရ�ပ်ါတိုယား။ ကိုွနိးမီတို�ု�လေ့တိုက့ို သားးမီနိး�ူ
လေ့တိုလ့ေ့�။ စး�ဝတိုးလေ့နိလေ့ရ�အတိုက့ိုး ရု�နိး�ကိုနိး
လေ့နိရတိုး၊ ဒီါလေ့�ကိုးင်းး့�ည်းး� သားတိုင်းး�လေ့တို ့
အကို�နိး�း��ကို�ုလေ့တိုး ့စတုိုးဝင်းးစး�မီလေ့နိနှ�ုင်းး��ူ။
ကိုွနိးမီကို လေ့တိုး ့ကိုွနိးမီတို�ု�လေ့ဒီသားရယား၊ ကိုွနိးမီ
ရ�� အ��ပ်းအကို�ုင်းးရယား ( အ�ခိြပ်�ခြပ်င်းးလေ့ရ�) နိ��
ဆကိုးစပ်းတို� ့သားတိုင်းး�လေ့တိုက့ို�ု စတုိုးအဝင်းးစး�
ဆး��ပ်�” 
(အမီ��ု�သားမီ�ီ၊ ၄၁ နှစိး၊ ကိုယား�ခြပ်ည်းးနိယား 
လေ့ကို���ကိုးလေ့ဒီသား)

 ဂုံး�နိးဒီါရုုလေ့ထိးင်းး့မီ ိ �ကိုည်း့း�ှင်းး အမီ��ု�သားး�

မီ�း�သားည်းး အမီ��ု�သားမီ�ီမီ�း�နှငိ်းး့ နှုုင်းး�ယာဉိ်းးပ်ါကို 

နှ�ုင်းးင်းးလေ့ရ�နှငိ်းး့ အး�ကိုစး�သားတိုင်းး�မီ�း�ကိုု� ပ်�ုမီ�ု 

စတုိုးဝင်းးစး��ကိုသားည်းး။ တို�ကိုးတိုင့်းး အမီ��ု�သားမီ�ီ

မီ�း�သားည်းး ပ်ည်းးလေ့ရ�နှငိ်းး့ ကို�နိး�မီးလေ့ရ�တိုု��နှိင်းး့

ဆကိုးစပ်းသားည်း့း သားတိုင်းး�မီ�း� စသားည်းး့ မီမုီတုို�ု� 

ရပ်းရးးနှိင်းး့ ပ်�ုမီ�ုနိ�ီစပ်းသားည်းး့ အရးမီ�း�နှငိ်းး့ 

ပ်တိုးသားကိုးလေ့သားး သားတိုင်းး�မီ�း�ကို�ု ပ်�ု၍ အလေ့��လေ့ပ်�

��ု�ကိုသားည်းး။  ဤ အ��ကိုးသားည်းး ၂၀၁၈ ��နှိစးကို

 ခြပ်���ပ်း��လ့ေ့သားး IMS- Fojo ၏ ပ်ရသုားတိုးလေ့��့း

��ကိုး ကို�ု ထိင်းးဟူပ်းသားည်းး။ ထိ�ုလေ့��့း��ကိုးတိုင့်းး 

အမီ��ု�သားမီ�ီမီ�း�သားည်းး မီသုားး�စ� ��မီး�သားးသား��နှိင်းး့ 

လေ့ရ�ိလေ့ရ�နှငိ်းး့ သားကိုးဆ�ုင်းးသားည်းး့ အလေ့�ကိုးင်းး�အရး

မီ�း�ကို�ု ပ်�ုမီ�ုနှိစးသားကိုး�ကိုသားည်းးမီးိ ယာ��လေ့တို�့ရို

��ကိုးနှငိ်းး့ အတိုူတိုပူ်င်းးခြ�စးသားည်းး။ 

 လေ့နိထိ�ုင်းးသားည်းး့ ပ်ထိဝလီေ့ဒီသားအရ သားတိုင်းး�

လေ့ရး���ယားမီမုီးိ�ည်းး� ကိုး့ခြ�း�လေ့�ကိုးင်းး�လေ့တို�့ရ

သားည်းး။ မီန့ိးခြပ်ည်းးနိယားနှငိ်းး့ ကိုရင်းးခြပ်ည်းးနိယားမီ ိပ်ါဝင်းး

သားမူီ�း�ကို မီ�ူယာစးလေ့ဆ�ဝါ�နှငိ်းး့ပ်တိုးသားကိုးသားည်း့း 

သားတိုင်းး�မီ�း�ကိုု� သား�ု�ုလေ့နိသားည်းး့ အ��နုိးတို့င်းး 

ကိုယား�ခြပ်ည်းးနိယားလေ့ကို���ကိုးလေ့ဒီသားမီ ိ ပ်ရသုားတိုး

မီ�း�ကို ထိ�ုင်းး�တိုင့်းး အ��ပ်းသားး့���ပ်းလေ့နိလေ့သားး 

မီတုိုးလေ့ဆမ့ီ�း� မီသုားး�စ�မီ�း�ရိုလေ့နိလေ့သားး လေ့�ကိုးင်း့း 

လေ့ရ�့လေ့ခြပ်းင်းး���ပ်းသားး�မီ�း�နှငိ်းး့ သားကိုးဆ�ုင်းးသားည်းး့ 

သားတိုင်းး�မီ�း�ကိုု� ပ်�ုမီ�ုသားရုို��ု�ကိုသားည်းး။   တို��နုိး

တိုည်းး�မီးိပ်င်းး ပ်ါဝင်းးသားမူီ�း�သားည်းး နှ�ုင်းးင်းး၏ အခြ�း�

အစတုိုးအပ်�ုင်းး�မီ�း�နှငိ်းး့ အဆကိုးခြပ်တိုးလေ့နိသားည်းးဟူ�

�းစး�လေ့နိ�ကိုရသားည်းး။ ကိုယား�ခြပ်ည်းးနိယား မြဲမီ�ု�ခြပ်

ဧရယုားတိုင့်းး လေ့နိထိ�ုင်းးလေ့သားး အသားကိုး ၅၆ နှိစး

အရးယားရို အမီ��ု�သားမီ�ီကြီးကိုီ�ကို “ကိုွနိးမီတို�ု� ကို ဒီမီီးိ

လေ့နိတိုးဆ�ုလေ့တိုး ့ (ကိုယား�ခြပ်ည်းးနိယားတိုင့်းး) ရနိး

ကို�နိးကို�ူလေ့တိုလ့ေ့�းကိုးလေ့တိုး ့ သားတိုင်းး�လေ့တို ့

အ��ကိုးအ�ကိုးလေ့တိုက့ို�ု အး�ကို�ု�လေ့နိစရး မီ��ု

��ူ။ ရနိးကို�နိးမီိးလေ့တိုး ့�လူေ့တိုက့ို အ�့င်းး့အလေ့ရ�

လေ့တို ့ �တ့ိုးမီသားး့�လေ့အးင်းး��ု� လေ့နိ�ကိုးဆး��ရ 

သားတိုင်းး�လေ့တို ့အ��ကိုးအ�ကိုးလေ့တိုတ့ို�ုင်းး�ကို�ု သားလုေ့နိ

��ု� ��ုတိုးလေ့ပ်ါ”့ ဟူ� လေ့ခြပ်းသားကို�သ့ား�ု� ပ်င်းးခြ�စးသားည်းး။   

ယာံ�ကြကိုည်းးစားတုိုး��ရမီသုားည်းး  

ထားစုား�းမီနုိုငှ်းး့ ခြမီင်းးရလေ့သားးအလေ့ထားးကိုး 

အထားး�မီ�း� ��ုအ�းသားည်းး။ 

ပ်ရသုားတိုးလေ့��့း��ကိုး၏ တိုစတုိုးတိုပ်�ုင်းး�အလေ့နိ

နှိင်းး့ IMS-Fojo သားည်းး တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�

မီ�း�၏ မီဒီီယီား ကိုွမီး�ကို�င်းးမီမုီ�း�ကို�ု�ည်းး� 

လေ့��့း��ုသားည်းး။ ဤအ�ပ်းစ�မီ�း��ကိုး�မိီး�မီမီြဲပ်�ီ

 လေ့နိ�စဉ်းးပ်း�မီနိိး အသားး��ခြပ်�သားည်းး့ မီဒီီယီားမီ�း�ကို�ု သားရုို

နှ�ုင်းးခြ�င်းး�အတိုက့ိုးသားး မီဟူ�တိုး�� ယား��ကိုည်းးစတုိုး��

မီ ုအဆင်းး့ကို�ုပ်ါ လေ့��့း��ု၍ခြ�စးသားည်းး။ 2018 

��နှိစးအတိုင့်းး�ကို IMS-Fojo မီ ိ ခြပ်���ပ်း��လ့ေ့သားး 

ပ်ရသုားတိုးလေ့��့း��ကိုးတိုင့်းး ပ်ရသုားတိုးမီ�း�နှငိ်းး့ 

အမီနိိးတိုကိုယား ထိစုပ်းမီရုိုသားည်းး့ မီဒီီယီားမီ�း�သားည်းး

အ�မိီး�ကိုး့လေ့ဝ�လေ့သားး လေ့နိရးရို မီဒီီယီားမီ�း�ထိကိုး

ပ်�ု၍ ယား��ကိုည်းးထို�ကိုးသားည်းးဟူ� လေ့�းးခြပ်��သ့ားည်းး။ 

ထိ�ု�လေ့�ကိုးင်း့း တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�မီ�း�အတိုင့်းး 

အ�း�တို ူ ခြ�စးရပ်းမီ��ု�ရိလုေ့နိပ်ါကို လေ့တို�့ခြမီင်းး�ု���့

သားည်းး။ အထိ�ူသားခြ�င်းး့ ELTV  မီ�း�၏ ရည်းးရးယား��ကိုး

ရိုရို ဦး�တိုည်းးထိး�လေ့သားး အ�ပ်းစ�မီ�း�ဟူ� ယာဆူထိး�

သားမူီ�း�အ�ကိုး�တိုင့်းးခြ�စးသားည်းး။ 

 ဤလေ့�ါင်းး�စဉ်းးခြ�င်းး့ လေ့��့းရးတိုင့်းး ပ်ါဝင်းး

သားမူီ�း�အး� သားတိုင်းး�ရင်းး�ခြမီစး အမီ��ု�မီ��ု�ပ်ါရိုလေ့သားး

ကိုတိုးခြပ်း�မီ�း�ကိုု� တိုရူးစ�၍ အမီ��ု�အစး���့လေ့စ��့

သားည်းး။ ထိ�ုကိုတိုးခြပ်း�မီ�း�တိုင့်းး သားတိုင်းး�ရရိနုှ�ုင်းး

လေ့သားး မီဒီီယီားအမီ��ု�မီ��ု�အခြပ်င်းး မီတုိုးလေ့ဆမ့ီ�း�၊ 

မီသုားး�စ�နှိင်းး့ အးဏးပ်�ုင်းးစသားည်းး့ အလေ့ထိလ့ေ့ထိ ့

ရင်းး�ခြမီစးမီ�း��ည်းး� ထိည်းး့သားင့်းး�ထိး�သားည်းး။ ပ်ထိ 

မီအ��တီို့င်းး သားတိုင်းး�နှငိ်းး့ အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း�

ရးိလေ့�သ့ားည်းး့အ�ါ အသားး��ခြပ်��ု�သားည်းး့ သားတူို�ု�နှိင်းး့ 

အသားကိုးဆ�ုင်းးဆး�� သားတိုင်းး�ရင်းး�ခြမီစးကို�ု လေ့�းးခြပ်ထိး�

သားည်းး့ ကိုတိုးခြပ်း�မီ�း�ကိုု� လေ့ရး���ယားလေ့စသားည်းး။ 

ဒီ�တိုယုာအ��တီိုင့်းး  အယား��ကိုည်းးရဆး��သားတိုင်းး�

ရင်းး�ခြမီစးမီ ိ ယား��ကိုည်းးမီအုနိည်းး�ဆး�� သားတိုင်းး�

ရင်းး�ခြမီစးအထိ ု လေ့ရး���ယားကိုး အဆင်းး့��ုကိုး��့

လေ့စသားည်းး။ ဦး�တိုည်းးအ�ပ်းစ�လေ့ဆ�့လေ့နှ�့ပ်�့ ၁၂ ��တို့င်းး  

မီဒီီယီားတို�ုကိုးအမီ��ု�မီ��ု�၊ ရင်းး�ခြမီစးအမီ��ု�မီ��ု�ကို�ု 

ထိည်းး့သားင့်းး�လေ့ဆ�့လေ့နှ�့��လ့ေ့သားးး�ည်းး� ကိုယား�၊ 

ကိုရင်းးနှငိ်းး့ မီန့ိးခြပ်ည်းးနိယားမီ�း�အတိုင့်းး� ရို �နူိည်းး�စ�

တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း�၏ ပ်�ုမီ�ုနှစိးသားကိုးမီနုှငိ်းး့ ယား��ကိုည်းး

မီအုဆင်းး့ကို�ု ထိ�ထိ�ဝင်းးဝင်းး လေ့�းးခြပ်ထိး�သားည်း့း 

အ��ကိုးအ���ု�ကို�ု လေ့တို�့ရိုရသားည်းး။ 

 အထိကိုးတိုင့်းး လေ့�းးခြပ်ထိး�သားည့်းးအတို�ုင်းး�  

ပ်ါဝင်းးသားမူီ�း�သားည်းး အစ�ု�ရနှငိ်းး့ စစးတိုပ်းမီ ိထိ�တိုးလေ့ဝ

လေ့သားးမီဒီီယီားမီ�း� လေ့ပ်ါင်းး�၍လေ့သားးး�ည်းး�လေ့ကိုးင်းး�၊  

�တ့ိုး�ပ်းလေ့သားး နှ�ုင်းးင်းး�း��ဆ�ုင်းးရး မီဒီီယီားမီ�း�နှငိ်းး့

 လေ့ဒီသား�းမီဒီီယီားမီ�း�ကို�ု �ည်းး�လေ့ကိုးင်းး� လေ့ရး���ယား

���့ကိုသားည်းး။ အစ�ု�ရနှငိ်းး့ စစးတိုပ်းမီ ိပ်းပ့်�ု�ထိး�လေ့သားး

 မီဒီီယီားမီ�း� (MRTV စသားည်းး) ကို�ု လေ့ရး���ယားရခြ�င်းး�

အလေ့�ကိုးင်းး�မီးိ ခြ�စးလေ့ပ််�းလေ့သားး အလေ့�ကိုးင်းး� 

ခြ�င်းး�ရးမီ�း�တိုင့်းး အစ�ု�ရ သား�ု�မီဟူ�တိုး စစးတိုပ်း၏ 

အလေ့နိအထိး�နှိင်းး့ ပ်တိုးသားကိုးသားည်း့း လေ့နိ�ကိုးဆး��

ရသားတိုင်းး�မီ�း�ကိုု� ဤရင်းး�ခြမီစးမီ�း�မီ ိရရိနုှ�ုင်းးခြ�င်းး�

လေ့�ကိုးင်း့း ဟူ� ပ်ါဝင်းးသားမူီ�း�ကိုဆ�ုသားည်းး။ 

 

ဆလီေ့��းးမီအုရိုဆး�� လေ့ကိုးး�းမီးိ အးဏးပ်�ုင်းး
လေ့တို့ကို�ု ထိည်းး့လေ့စ��င်းးတိုယား။ �း��ု���ဆ�ု
လေ့တိုး ့တိုစး������ပ်း��ု�ဆ�ု သားတူို�ု�ကို အးဏးရို
တိုးလေ့�။ ကိုွနိးမီတို�ု� ကို သားတူို�ု� �းလေ့တို�့�ပ်း
လေ့နိတိုယားဆ�ုတိုး သား�ု�ု� ��ုတိုယား” 
(အမီ��ု�သားမီ�ီ၊ ၂၀ နှစိး၊ ကိုယား�ခြပ်ည်းးနိယား) 

“ကိုွနိးလေ့တိုးးကို အစ�ု�ရသားတိုင်းး�လေ့တိုက့ို�ု သားရု
��ု� MRTV �ကိုည်းး့တိုယား။ အ�ဒီါကိုအစ�ု�ရ
သားတိုင်းး�လေ့တို ့အဓိကုို �ငှ်းး့တိုးလေ့�။ စစးတိုပ်း
သားတိုင်းး�လေ့တို့အလေ့�ကိုးင်းး�သားု��င်းးရင်းးလေ့တိုး့ 
MWD �ကိုည်းးတ့ိုယား။  စကို�ုင်းး�နိကိုး အပ်းတိုူ
ဒီတုိုး��ုင်းး�ကိုလေ့တိုး ့ �တှိုးလေ့တိုးးနိ�� ဆ�ုင်းးတို� ့
သားတိုင်းး�လေ့တို ့�ငှ်းး့တိုယား။ 
(အမီ��ု�သားး�၊ ၄၄နှစိး၊ မီန့ိးခြပ်ည်းးနိယား) 

သား�ု�လေ့သားးး�ည်းး� ထိ�ု ရု�ပ်းသားး��ုင်းး�မီ�း�မီ ိအ���ု�သားည်းး

�ကိုး��ုကိုးမီရုိုလေ့�ကိုးင်းး� သားရုိုထိး��ကိုမြဲပ်�ီ ထိ�ု

အ��ကိုးကို�ု အးရုး�စ�ုကိုး၍ သားတိုင်းး�ကို�ု ရယာ�ူကိုပ်း�

လေ့ပ််သားည်းး။ ယား��ကိုည်းးစတုိုး��ရမီ ုနှိင်းး့ပ်တိုးသားကိုး၍ 

လေ့ဆ�့လေ့နှ�့လေ့သားးအ�ါ အစ�ု�ရပ်�ုင်းးမီဒီီယီားနှိင်းး့ စစး 

တိုပ်းပ်�ုင်းး မီဒီီယီားမီ�း�ကို�ု ယား��ကိုည်းးစတုိုး��ရမီ ု

အနိည်းး�ဆး��လေ့နိရးတိုင့်းး ထိး�ရို�ကိုသားည်းးကို�ု�ည်းး�

 လေ့တို�့ရသားည်းး။ 

 အလေ့ထိ့လေ့ထိ့သားတိုင်းး�မီ�း�နှိင်းး့ပ်တိုးသားကိုး၍ 

ပ်ါဝင်းးသားမူီ�း�သားည်းး လေ့ဒီသားတိုင့်းး� ရိုလေ့နိလေ့သားး မီဒီီီ



တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီဒီီယီားမီ�း�ကို�ု လေ့��့းခြ�င်းး� / ၁၇

ယားကို�ု ပ်�ု၍အ��ုင်းးအမီး လေ့ရး���ယား�ကိုသားည်းးကိုု� 

လေ့တို�့ရသားည်းး။ လေ့ဒီသား�းမီဒီီယီားတို�ုကိုး (မီန့ိးခြပ်ည်းး 

နိယားရို မီန့ိးသားတိုင်းး�လေ့အဂုံး�င်းးစ၊ီ ကိုရင်းးခြပ်ည်းးနိယားရိ ု

ကိုရင်းးသားတိုင်းး�စင်းးတိုး၊ နှငိ်းး့ ကိုယား�ခြပ်ည်းးနိယားရို 

ကိုနှာ�ရဝတိုတီို�ုင်းး�) မီ�း�ကို�ု မီ�ကိုး�ဏ လေ့�းးခြပ်�ကို

မြဲပ်�ီ �းသားးစကိုး�သားည်းး အလေ့ရ�ကြီးကို�ီလေ့သားး 

အလေ့�ကိုးင်းး�အ��ကိုးတိုစး��ခြ�စးသားည်းးကိုု� အလေ့�� 

လေ့ပ်� လေ့ဆ�့လေ့နှ�့ရးတိုင့်းး�ည်းး� ထိ�ုမီဒီီယီားမီ�း�ကို�ု 

မီ�ီလေ့မီးင်းး�ထို��ခြပ်�ကိုသားည်းး။ 

“ဆလီေ့��းးမီအုရိုဆး�� လေ့ကိုးး�းမီးိ မီန့ိးသားတိုင်းး�
လေ့အဂုံး�င်းးစကီိုတိုးကို�ု ထိး���င်းးတိုယား။ �း��ု�
��ဆ�ုလေ့တိုး ့လေ့ဒီသား�းမီဒီီယီား�ည်းး�ခြ�စးတိုယား၊ 
ကိုွနိးမီတို�ု� �းသားးစကိုး�နိ���ည်းး� သားတိုင်းး�
တိုင်းးခြပ်တိုယား။ ဒီါလေ့�ကိုးင်းး့ တိုခြ�း�ဟူးလေ့တို့
ထိကိုး ဒီဟီူးကို ပ်�ု သားင်းး့လေ့��းးတိုယား�ု�� ထိင်းး
တိုယား” 
(အမီ��ု�သားမီ�ီ၊ ၃၁နှစိး၊ မီန့ိးခြပ်ည်းးနိယား) 

လေ့ဒီသား�းမီဒီီယီားတို�ုကိုးမီ�း�သားည်းး ယာ�င်းးကို အကြီးကို�ုကိုး

ဆး��ခြ�စးလေ့သားး RFA နှငိ်းး BBC စသားည်းး ့သားတိုင်းး�ဌားနိ

မီ�း�ကို�ုပ်င်းး လေ့ကို�းး�န့ိးကိုး လေ့ရး���ယားခြ�င်းး��းရ

သားည်းး။ ထိ�ု RFA, BBC စသားည်းး ့ သားတိုင်းး�ဌားနိ

မီ�း�သားည်းး တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�ကို�ုယားစး�ခြပ်�မီ ုပ်ါဝင်းးနှ�ုင်းး

လေ့သားးး�ည်းး� သားတူို�ု� ပ်ရသုားတိုးမီ�း�နှငိ်းး့ ထိစုပ်းမီမုီရို

လေ့သားးလေ့�ကိုးင်း့း ခြ�စးနှ�ုင်းးသားည်းး။

 “RFA နိ�� BBC ကိုလေ့�းးခြပ်တို� ့သားတိုင်းး�အမီ�း�
စ�ကို လေ့တိုးးလေ့တိုးးလေ့��လေ့တိုး ့သားကိုးဆ�ုင်းးမီရုို
ပ်ါတိုယား။ သားတူို�ု�ကို လေ့ဒီသားမီးိ အလေ့ခြ�စ�ုကိုးထိး�
တို�့ မီဒီီယီားမီဟူ�တိုးတိုးလေ့�ကိုးင်းး့ လေ့ဒီသား�းမီဒီီီ
ယား (ကိုနှာ�ရဝတို ီတို�ုင်းး�) နိ�� ယာဉိ်းးရင်းးလေ့တိုး ့
ကိုွနိးလေ့တိုးးတို�ု�လေ့ဒီသားမီးိ တိုကိုယားခြ�စးလေ့နိတိုး
လေ့တို့ကို�ု မီသားနုှ�ုင်းး��ူလေ့ပ်ါ။့ 
(အမီ��ု�သားး�၊ ၂၈နှစိး၊ ကိုယား�ခြပ်ည်းးနိယား) 

သား�ု�လေ့သားးး�ည်းး� လေ့ဒီသား�းမီဒီီယီားကို�ု အး��း��ကို 

နှိစးသားကိုးလေ့နိသားည်းးမီဟူ�တိုးလေ့�ကိုးင်းး� သားတိုခုြပ်�ရနိး 

အလေ့ရ�ကြီးကို�ီသားည်းး။ အ���ု�လေ့သားး တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�

မီ�း�သားည်းး မီဒီီယီားမီ�း�ကို သားတူို�ု�ကို�ု အခြပ်ည်းး့အဝ 

ကို�ုယားစး�ခြပ်�နုှ�င်းးသားည်းးဟူ� မီ�းစး��ကိုရလေ့ပ်။ သားးဓိ 

ကိုအး�ခြ�င်းး့ သားတိုင်းး�တိုင်းးဆကိုးရးတိုင့်းး အသားး��ခြပ်�

လေ့သားး �းသားးစကိုး�ထိကိုး  မီတိုညူ်းလီေ့သားး 

လေ့ဒီသားယုာစကိုး�ကိုု� ပ်�ုမီ�ုလေ့ခြပ်းဆ�ု�ကိုခြ�င်းး�လေ့�ကိုးင်း့း 

ဓိါတိုးပ်း� - EMReF

မီန့ိးခြပ်ည်းးနိယားတိုင့်းး အမီ��ု�သားမီ�ီ FGD တိုစး�� ခြပ်���ပ်းလေ့နိပ်း�
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ပ်း� - ၂။ မီဒီီယီားမီ�း�အလေ့ပ်် ပ်ရသုားတိုး၏ အခြမီင်းးကိုု� ခြပ်ည်းးနိယားအ�ု�ကိုး��့၍  ခြုံ�း�င်းး�လေ့�းးခြပ်ခြ�င်းး�။ လေ့ရး���ယားထိး�လေ့သားး အခြမီင်းးမီ�း�၊ အခြပ်ည်း့းအစး�မီဟူ�တိုး၊
ပ်ရသုားတိုးမီ�း�သားည်းး မီဇူးိ�မုီမီဒီီယီားနှိင်းး့ ရင်းး�နှိီ�မီမုီရိလုေ့သားးလေ့�ကိုးင်း့း ယား��ကိုည်းးစတုိုး��မီ ုအနိည်းး�ဆး��ခြ�စးလေ့နိသားည်းးကိုု� သားတိုခုြပ်�ရမီည်းးခြ�စးသားည်းး။ 
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သားတူို�ု�သားည်းး သားတိုင်းး�မီ�း�ကိုု� အခြပ်ည်းး့အဝ 

နိ���ည်းးရနိး �ကိုး���ကိုသားည်းး။ အ���ု�ကိုမီ ူသားတူို�ု�

၏ တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�အ�ပ်းစ�မီ�း�နှငိ်းး့ ပ်တိုးသားကိုး၍  

သားတိုင်းး�ထိ�တိုး�ငှ်းး့ရးတိုင့်းး တိုင်းးဆကိုးပ်း�ကို�ု  

စတုိုးဆ�ု�မီးနိးဆ�ု� ခြ�စးလေ့နိ�ကိုသားည်းး။ 

“ဗဒီီယီာ�ုတိုစး��မီးိ သားတူို�ု�ကို ( ကိုရင်းးသားတိုင်းး�
စင်းးတိုး) နိ�မီည်းးလေ့တိုလ့ေ့ရ�ိမီးိ “လေ့စး ဒီါမီိ
မီဟူ�တိုး လေ့နိ�း” ��ု� သားး��ရမီယား့အစး� “ဦး� ဒီါမီိ
မီဟူ�တိုး လေ့ဒီ်” ကို�ု သားး���ကိုတိုယား။ ဒီါကို�ု 
ကိုွနိးလေ့တိုးး �ကိုးမီ�းနှ�ုင်းး��ူ။ �င်းးဗ�း�တို�ု�ကို 
သားင်းး့လေ့တိုးးတို� ့စကိုး��း��မီသားး��နှ�ုင်းး��ူဆ�ုတိုး
ကိုွနိးလေ့တိုးးတို�ု� ယာဉ်းးလေ့ကို��မီကုို�ု နိ��မီ�ည်းး��ု�
ပ်�။” 
(အမီ��ု�သားး�၊ ၄၇ နှစိး၊ ကိုရင်းးခြပ်ည်းးနိယား 
လေ့ကို���ကိုး)

တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�မီ�း�နှငိ်း့း သားတူို�ု�အလေ့�ကိုးင်းး�

သားတိုင်းး�တိုင်းးခြပ်လေ့နိလေ့သားး မီဒီီယီားမီ�း�အ�ကိုး� 

ယား��ကိုည်းးမီ ု တိုည်းးလေ့ဆးကိုးရမီည်းးဆု��ှင်းး သားင်းး့ 

လေ့��းးလေ့ကိုးင်းး�မီန့ိးစ့း ကို�ုယားစး�ခြပ်�ပ်ါဝင်းးခြ�င်းး�

သားည်းး အကို�ဆတိုးလေ့သားး ကိုစုစရပ်းခြ�စးသားည်းး။ 

အထိကိုးတိုင့်းးလေ့�းးခြပ်ထိး�လေ့သားး အလေ့ခြ�အလေ့နိမီ��ု�

တိုင့်းး အမီးိ�ခြပ်င်းးဆင်းးရခြ�င်းး�သားည်းး အလေ့သား�အ�့� 

ကိုစုစဟူ� ထိင်းးရလေ့သားးး�ည်းး� ပ်ရသုားတိုးနှိင်းး့ ��ုအပ်း

လေ့သားး စည်းး�လေ့နှ�ိင်းးမီ ု�နိးတိုီ�ရးတိုင့်းး အဆး��အခြ�တိုး

လေ့ပ်�သားည်း့း အလေ့�ကိုးင်းး�ရင်းး�ခြ�စး�းနှု�င်းးသားည်းး။ 

တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း�၏ ယာဉ်းးလေ့ကို��မီကုို�ု နိ���ည်းး

ခြ�င်းး�သားည်းး တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�အ�ပ်းစ�မီ�း�ကို�ု လေ့��စး�

သားမီခုြပ်ခြ�င်းး�နှငိ်းး့ ည်းမီီှသားည်းး။ 

 ယား��ကိုည်းးစတုိုး��မီသုားည်းး မီဒီီယီားနှငိ်းး့ မီဒီီယီား

၏ ��ပ်းလေ့ဆးင်းးမီမုီ�း�အလေ့ပ်် ပ်ရသုားတိုး၏ အခြမီင်းး

နှငိ်းး့ ပ်�ူတို�့��တုိုးဆကိုးလေ့နိလေ့�ကိုးင်းး��ည်းး� လေ့တို�့ရ

သားည်းး။ လေ့ယာ��ယာ�အး�ခြ�င်း့း ပ်ါဝင်းးသားူမီ�း�သားည်းး 

ယာလေ့နိ�လေ့�တိုးမီဒီီယီားမီ�း�ကို�ု ယာ�င်းးကို သားတူို�ု� 

ကြံကိုး�လေ့တို�့��့��ူလေ့သားး မီဒီီယီားမီ�း�ထိကိုး ပ်�ု၍  

ယား��ကိုည်းး�ကိုး�း�ကိုသားည်းး။ ယာလေ့နိ�မီဒီီယီားမီ�း� 

သားည်းး သားတိုင်းး�မီ�း�ကုို� �ကိုး��ုကိုးမီမုီရိ�ု� တိုင်းး

ဆကိုးနှ�ုင်းး�းသားည်းးဟူ� �းစး��ကိုရသားည်းး။ သား�ု� 

လေ့သားးး�ည်းး� အ���ု�ကို မီဒီီယီားမီ�း�သားည်းး အရိုကို�ု

 အရိုအတို�ုင်းး� သားတိုင်းး�လေ့ပ်�ရမီည်း့းအစး� ပ်ဋိပု်ကိုခ

ဆသီား�ု� တိုန့ိး�ပ်�ု�လေ့နိသားည်းး့ ယာမုီး�ယာ�ုင်းးမီရုိုသားည်းးဟူ� 

�းစး�လေ့နိ�ကိုသားည်းး။ 

“တို���ု�မီဒီီယီားလေ့တိုက့ို ပ်း�ကြီးကို�ီ����မြဲပ်�ီ ပ်ဋိပု်ကိုခ
ပ်�ုခြ�စးလေ့အးင်းး �နိးတို�ီလေ့နိသား��ုပ်���ု� ကိုွနိးမီ
ထိင်းးတိုယား။ ဒီါလေ့�ကိုးင်းး့ သားတိုင်းး�လေ့တိုက့ို�ု 
တိုကိုယားခြ�စးတို�အ့တို�ုင်းး� တိုင်းးခြပ်သားင်းး့တိုယား။ 
ကို�င်းး့ဝတိုးအရလေ့ပ်ါ။့” 
(အမီ��ု�သားမီ�ီ၊ ၂၁ နှစိး၊ ကိုယား�ခြပ်ည်းးနိယား) 

ပ်ါဝင်းးသားူမီ�း�သားည်းး ကို�င်းး့ဝတိုးမီည်းလီေ့သားး သားတိုင်းး�

မီ�း�နိမီူနိ�မီ�း�ကို�ု အတိုအုကို�လေ့�းးခြပ်ခြ�င်းး�မီရို

လေ့သားးး�ည်းး�  သားတိုင်းး�မီ�း�တိုင့်းး  ပ်ဋိပု်ကိုခတိုစး��

၏ �ကိုးနှစိး�ကိုး�း��မီ ိအခြမီင်းးမီ�း�ကို�ု ဟူနိး��ကိုး

ည်းစီး့ ထိည်းး့သားင့်းး�လေ့�းးခြပ်လေ့စ�ု�လေ့�ကိုးင်းး� လေ့�းးခြပ်

��့�ကိုသားည်းး။ 

 လေ့ကိုးင်းး�မီန့ိးလေ့သားး သားတိုင်းး�တိုင်းးဆကိုးမီနုှိင်းး့

ပ်တိုးသားကိုး၍ မီဒီီယီားမီ�း�အ�ကိုး�မီ ိမီဒီီယီားတိုစး

��ကို�ု လေ့�းးခြပ်��သ့ားည်းး။  DVB သားည်းး ပ်ါဝင်းးသားမူီ�း�

အ�ကိုး� အမီည်းးလေ့ကိုးင်းး�ရလေ့သားး သားတိုင်းး�ဌားနိ

တိုစး��ခြ�စးမြဲပ်�ီ အ�န့ိးယား��ကိုည်းးစတုိုး���ကိုသားည်းးကို�ု

�ည်းး� လေ့တို�့ခြမီင်းးရသားည်းး။  အထိ�ူသားခြ�င်း့း သားတူို�ု�၏

 �တ့ိုး�ပ်းမြဲပ်�ီ လေ့ဒီသားတိုင့်းး� အခြမီင်းးမီ�း�နှငိ်းး့ အတိုူ 

��ုင်းးမီးလေ့သားး သားတိုင်းး�ပ်ည်းးရပ်းခြ�င်း့း သားတိုင်းး�

ထိ�တိုး��ပ်းသားည်းး့ သားမီ�ုင်းး�လေ့�ကိုးင်းး�လေ့�ကိုးင်း့း ခြ�စး 

သားည်းး။ ၂၀၁၁-၂၀၁၅ ��နှိစးအတိုင့်းး� နှ�ုင်းးင်းးလေ့ရ�

အသားင့်းးလေ့ခြပ်းင်းး���မီ ုမီခြပ်���ပ်းမီ ီယား��ကိုည်းးစတုိုး��

ရလေ့သားး သားတိုင်းး�မီ�း� ရးိ�ပ်ါ�လေ့နိစဉ်းးကိုတိုည်းး�ကို 

DVB သားည်းး အလေ့ရ�ပ်ါလေ့သားး သားတိုင်းး�ရင်းး�ခြမီစးတိုစး

��ခြ�စးလေ့�ကိုးင်းး� ညွှနှိးခြပ်��သ့ားည်းး့ IMS-Fojo ကို

ခြပ်���ပ်း��လ့ေ့သားး 2018 ��နှိစး ပ်ရသုားတိုးလေ့��့း

��ကိုးတိုင့်းး အမီ�း�အခြပ်း�လေ့တို�့ရိုလေ့�းးခြပ်��သ့ားည်းး့

အတို�ုင်းး� တိုညူ်းမီီရုိုသားည်းးကို�ု လေ့တို�့ရသားည်းး။ ဤ

လေ့��့း��ကိုးတိုင့်းး ပ်ါဝင်းးသားမူီ�း�ကို တိုကုို�

ခြပ်တိုးသားး�လေ့သားး အလေ့�ကိုးင်းး�ခြပ်��ကိုး မီလေ့ပ်�နှ�ုင်းး

လေ့သားးး�ည်းး� DBV သားည်းး ခြပ်ည်းးသား�ူထူိ�နှငိ်းး့ တိုညူ်းီ

လေ့သားး လေ့နိရးတိုစး�� ရိုထိး�ပ်း�လေ့ပ််သားည်းး။ ဥပ်မီး 

၂၀၀၇ ��နှိစးတိုင့်းး DVB ကို�ု စတိုင်းး�ကိုည်း့းရု�ု�့�ကို

သားည်းးဟူ� လေ့�းးခြပ်���့ကိုသားည်းး။ (လေ့ရဝ့ါလေ့ရးင်းး အလေ့ရ�

အ�င်းး�ကိုး�အတိုင့်းး�) 

 ယာ�င်းးကို အကြီးကို�ုကိုးဆး��မီဒီီယီားမီ�း�ခြ�စး

သားည်း့း အ���ု�လေ့သားး မီဒီီယီားမီ�း� (RFA, VOA, နှငိ်း့း 

BBC) မီးိမီ ူ ဤလေ့��့း��ကိုးတိုင့်းးပ်ါဝင်းးလေ့သားး 

တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�မီ�း�နှငိ်းး့ ဆကိုးသားယ့ား

ဆကိုးဆးလေ့ရ� ဆး��ရုး�ု��ရ့ပ်း�လေ့ပ််သားည်းး။ အထိူ�သားခြ�င်းး့

နှ�ုင်းးင်းးခြ�း�မီဒီီယီားမီ�း�ကို ��ပ်းကို�ုင်းး�ည်းးပ်တိုးလေ့နိ

လေ့သားး မီဒီီယီားမီ�း�ခြ�စးမြဲပ်�ီ လေ့ဒီသားတိုင့်းး�တိုည်းးရိမုီု 

အခြပ်ည်းး့အဝမီရိလုေ့သားးလေ့�ကိုးင်း့း ခြ�စးသားည်းး။ မီန့ိး 

ခြပ်ည်းးနိယားမီ ိအသားကိုး ၅၂ နှိစးအရးယား အမီ��ု�သားး�

တိုစးဦး�ကို လေ့အးကိုးပ်ါအတို�ုင်းး� ရငိ်းး�ခြပ်သားည်းး။  

“BBC နိ�� VOA ကို တိုးဝနိးယာမူီ ုတိုးဝနိး�းမီု
နိည်းး�တိုယား။ �း��ု���ဆ�ုလေ့တိုး့ သားတူို�ု�ကို 
နှ�ုင်းးင်းးခြ�း�မီးိ အလေ့ခြ�စ�ုကိုးတိုးကိုု��။ သားတူို�ု� 
သားတိုင်းး�လေ့တိုက့ို�ု �ယား��ုဆနိး�စစးတိုယား၊ 
ခြ�တိုးလေ့တိုးကိုးတိုယားဆ�ုတိုး ကိုွနိးလေ့တိုးးတို�ု� မီ
သားနုှ�ုင်းး��ူလေ့�” 

ယား��ကိုည်းးစတုိုး��မီုသားည်းး ခြ�နိ�းခြ���သားည်းး့ �မီး� 

လေ့�ကိုးင်းး�နှငိ်း့း�ည်းး� ပ်တိုးသားကိုးဆကိုးနှယ့ားလေ့နိသားည်းး။

“ကို�ုယာ့းမီ�ကိုးစနုိ�� ခြမီင်းးရတို�ဟ့ူးကိုမီ ိအမီနိိးခြ�စးမီးိ” 

ဟူလူေ့သားး စတုိုးကို�ူတိုင့်းး အလေ့ခြ�တိုည်းးလေ့သားးလေ့�ကိုးင်းး့

သားကိုးဝင်းး�ပု်းရးိ�လေ့နိလေ့သားး ပ်း�ရပု်းမီ�း�ကို�ု လေ့ရ�ထိး�

လေ့သားး စး�း��မီ�း� ထိကိုးပ်�ု၍ ယား��ကိုည်းးစတုိုး���ကို

သားည်းး။ 

“ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး�ကိုး�ကိုသားတိုင်းး�လေ့တိုက့ို�ု ပ်�ုကြီးကို�ုကိုး
တိုယား။ ဥပ်မီး၊ လေ့ရ�မှီး�မီ�ု�တို�သ့ားတိုင်းး�ဆ�ုပ်ါ
လေ့တိုး၊့ �းလေ့တိုခ့ြ�စးလေ့နိတိုယားဆ�ုတိုး ရငိ်းး�ရငိ်းး� 
�င်းး��င်းး�ခြမီင်းးရတိုယားလေ့�” 
(အမီ��ု�သားး�၊ ၂၅နှစိး၊ ကိုရင်းးခြပ်ည်းးနိယား) 

“လေ့�စ့��တိုးမီးိတိုင်းးတိုးလေ့တိုန့ိ�� ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး 
�ကိုး�ကို သားတိုင်းး�နိ�� ယာဉိ်းးရင်းး ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး�ကိုး�
ကိုသားတိုင်းး�ကို�ု ပ်�ုမြဲပ်�ီယား�ပ်ါတိုယား။ ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး 
�ကိုး�မီးိကို သားတိုင်းး�ကို�ု ရု�ပ်းပ်း�အလေ့ထိးကိုး 

တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း�၏ 

ယာဉ်းးလေ့ကို��မီကုို�ု န်���ည်းးခြ�င်းး�သားည်းး 

တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�အ��းစား�မီ�း�ကို�ု လေ့��စားး�သားမီု

ခြ�ခြ�င်းး�နိုငှ်းး့ ည်းမီီှသားည်းး။ 
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အကိုလူေ့တိုန့ိ�� ခြပ်တိုယားလေ့�။ တို�ါတိုလေ့� 

CCTV ဗဒီီယီာ�ု အပ်�ုင်းး�လေ့��လေ့တိုန့ိ�� �ည်းး�ခြပ်

လေ့တိုး့ ပ်�ုမြဲပ်�ီခြမီင်းးရတိုးလေ့ပ်ါ”့ 

(အမီ��ု�သားမီ�ီ ၊ 41 နှစိး၊ ကိုရင်းးခြပ်ည်းးနိယား) 

ဒီ�တိုယုာ ကို�ု�ကိုး���ကိုးတိုင့်းး လေ့�းးခြပ်ထိး�သားည်း့း

အတို�ုင်းး�၊ လေ့�စ့��တိုးသားည်းး ယား��ကိုည်းးစတုိုး��မီ ု

အနိည်းး�ဆး�� သားတိုင်းး�ရင်းး�ခြမီစးတိုစး�� ခြ�စးသားည်းး။ 

သားတိုင်းး�အ��ကိုးအ�ကိုးအမီ�း�စ�သားည်းး လေ့ရ�သားး�

ထိး�ခြ�င်းး�ခြ�စး၍ သားးမီကို ထိ�ုပ်�ကိုးလေ့�းင်းး�လေ့ပ််

ရို သားတိုင်းး�မီးိ�ပ်မီးဏကို�ု လေ့ကိုးင်းး�စး့သားရုိုလေ့နိ

ခြ�င်းး�လေ့�ကိုးင်း့း�ည်းး� ခြ�စးသားည်းး။ သား�ု�လေ့သားးး�ည်းး�  

ထိ�ု မီယား��ကိုည်းးမီကုို လေ့�စ့��တိုးကို�ု သားတိုင်းး�နှငိ်းး့ 

အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း� ရနှ�ုင်းးသားည်းး့ အလေ့ရ�ပ်ါလေ့သားး 

ရင်းး�ခြမီစးအခြ�စး အး�ထိး�လေ့နိ�ကိုမီကုို�ုမီ ူမီတိုး�ဆ�ီ

နှ�ုင်းးလေ့ပ်။ 

လေ့�စ့ား��တိုးသားည်းး ယာံ�ကြကိုည်းး 

စားတုိုး��ရမီ ုန်ုမီး့�း�လေ့သားးး�ည်းး� 

�မှီး�မီု��ထားး�သားည်းး။ 

လေ့�စ့��တိုးသားည်းး ခြမီနိးမီးနှ�ုင်းးင်းး မီဒီီယီားလေ့��ကိုက့ိုး

တိုင့်းး ကြီးကို�ီမီး�လေ့သားး ဇူးးတိုးလေ့ဆးင်းးတိုစးဦး�ခြ�စး�း

လေ့�ကိုးင်းး� သားတိုင်းး�မီ�း�မီရိလုေ့ပ်။ ဤလေ့��့း��ကိုး

တိုင့်းးပ်င်းး ၁၀ ဦး��ှင်းး ၇ဦး�မီးိ လေ့�စ့��တိုးကို�ု 

အသားး��ခြပ်��ကိုမြဲပ်�ီ ခြမီနိးမီးနှ�ုင်းးင်းး�ဦူး�လေ့ရ၏ ၄၁ 

ရး��ုင်းးနှနုိး�သားည်းး လေ့�စ့��တိုးကို�ု မီ�း�စး့ အသားး��ခြပ်�

သားမူီ�း��ကိုလေ့�ကိုးင်းး��နိ�းမီနိိး�ထိး�သားည်းး။18   လေ့�စ့

��တိုးကို�ု မီတုိုးလေ့ဆမ့ီ�း�၊ လေ့ဆမ့ီ��ု�သားး���င်းး�မီ�း�နှငိ်းး့

ဆကိုးသားယ့ားလေ့ရ�အတိုက့ိုး အသားး��ခြပ်��ကိုမြဲပ်�ီ လေ့နိ�ကိုး 

ဆး��ရသားတိုင်းး�နှငိ်းး့ အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း� ရရိုနှ�ုင်းး

သားည်းး့ ကိုန့ိးရကိုးအခြ�စး�ည်းး� အသားး��ခြပ်�သားည်းး။  

ခြပ်ည်းးသားအူမီ�း�အခြပ်း�အတိုက့ိုး လေ့�စ့��တိုးသားည်းး 

စစးမီနိိးလေ့သားး �ကိုးလေ့ဆးင်းးတိုစး��ခြ�စးသားည်းး။ 

“လေ့�စ့��တိုးမီရို�င်းးကို ကိုွနိးလေ့တိုးးတို�ု�မီးိ �ှပ်း 

စစးမီ�ီကို�ည်းး� ၂၄ နိ�ရီမီရလေ့တိုး ့သားတိုင်းး�

လေ့တို့ �တ့ိုးသားး့�တိုယား။ ရု�ပ်းခြမီင်းးသားး�ကိုး�

သားတိုင်းး�ကို�ည်းး� �ဏပ်� �းတိုးလေ့�။ လေ့�့

စ��တိုးနိ��ကို�လေ့တိုး့ သားတိုင်းး�လေ့တိုအ့ကို�နိး�း��

ကို�ု �ကိုး�မိီး�မီတီိုးလေ့ပ်ါ။့” 

(အမီ��ု�သားး�၊ ၁၉ နှစိး၊ ကိုယား�ခြပ်ည်းးနိယား) 
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“လေ့�စ့��တိုးမီရိ�ုင်းးကို၊ ကိုမီားကြီးကို�ီမီးိ �း
လေ့တိုခ့ြ�စးလေ့နိတိုယားဆ�ုတိုးကို�ု ကိုွနိးလေ့တိုးးတို�ု� မီ
သားရု��ူ။ အ��ကို�လေ့တိုး ့ ကိုမီားကြီးကို�ီကို ရးး
တိုစးရးး��ုခြ�စးသားး့�တိုယား။ �းခြ�စးခြ�စး သားု
နှ�ုင်းးတိုယားလေ့�။” 
(အမီ��ု�သားမီ�ီ၊ ၂၃ နှစိး၊ မီန့ိးခြပ်ည်းးနိယား) 

အ���ု�ကိုမီ ူလေ့��့�တိုးလေ့�ကိုးင်းး့ သားတူို�ု�၏ �တ့ိုး�ပ်း

စး့ လေ့ရ�သားး�ထိ�တိုးလေ့�းးလေ့ခြပ်းဆ�ု�င့်းး့ကို�ု ����ထိင့်းးနှ�ုင်းး

လေ့�ကိုးင်းး� အမီနှိး�တိုင်းး�ကိုသားည်းး။ လေ့�စ့��တိုးသားည်းး

သားတူို�ု�၏ အသားးမီ�း�ကို�ု �ကိုး�နှ�ုင်းးလေ့အးင်းး လေ့နိရး

တိုစး��လေ့ပ်�လေ့သားးလေ့�ကိုးင်း့းခြ�စးသားည်းး။ လေ့�စ့��တိုး

သားည်းး လေ့စးင်းး့�ကိုည်း့းစစးလေ့ဆ�ထိနုိး�လေ့ကို�းင်းး�ရနိး 

ထိင်းးရးိ�လေ့သားး ကိုရုယုားတိုစး�� ခြ�စး�းလေ့နိသားည်းး

ဟူ� ဆ�ုသားည်းး။ 

“�တူို�ုင်းး��တူို�ုင်းး� လေ့�စ့��တိုးလေ့ပ််အ�ယ့ား 
တိုကို ူတိုင်းး��ု�ရတိုယား။ တိုစးလေ့ယားကိုးလေ့ယားကိုး
ကို တိုစး���� မီးိ�ယာင့်းး���ပ်းလေ့ဆးင်းးမီတုိုယားဆ�ု
ရင်းး အမီနိိးကို�ု သားတုို�သ့ားကူို အ�ဒီအီလေ့�ကိုးင်းး�ကို�ု
လေ့�စ့��တိုးလေ့ပ််မီးိ တိုင်းးနှ�ုင်းးတိုယား။ လေ့�စ့
��တိုးအသားး��ခြပ်�တို��့လူေ့တိုက့ို သားတိုင်းး�အ��ကိုး 
အ�ကိုးလေ့တိုက့ို�ု �ယ့ား�ယ့ားလေ့�� ရနှ�ုင်းး
လေ့တိုး ့အမီးိ���ပ်း��ု� လေ့တိုးးရုး�နိ�� မီ��ပ်းဝးလ့ေ့တိုး့
��ူလေ့ပ်ါ။့” 
(အမီ��ု�သားး�၊ ၂၂နှစိး၊ ကိုယား�ခြပ်ည်းးနိယား) 

သား�ု�လေ့သားးး�ည်းး� အ���ု�လေ့သားး ပ်ါဝင်းးသားမူီ�း�သားည်းး 

လေ့�စ့��တိုးနှိင်းး့ သားတိုင်းး�မီးိ�မီ�း�၊ ပ်း���ကိုးထိး�

လေ့သားး သားတိုင်းး�မီ�း� တိုဟူ�နိးထိ�ု� ပ်း့�မီ�း��းခြ�င်းး�

နှိင်းး့ပ်တိုးသားကိုး၍ စ�ု�ရမုီးပ်ပူ်နိးမီုမီ�း�ခြမီင်း့းတိုကိုးလေ့နိ

�ကိုသားည်းး။ အမီ�း�အခြပ်း�ကို လေ့�့စ��တိုးသားည်းး 

“သားတိုင်းး�တို�မီ�း�” သား�ု�မီဟူ�တိုး “ပ်ရု�ု��ုင်းး�အတို�မီ�း�” 

(ကို�ုယားလေ့ရ�အတို�မီ�း�) တိုည်းးရိရုးခြ�စးသားည်းးဟူ� 

ဆ�ုသားည်းး။ သား�ု�မီဟူ�တိုး ပ်�း�နှးိ�လေ့နိသားည်းး့ သားတိုင်းး�မီးိ�

မီ�း��ကိုး�ရသားည်း့းလေ့နိရးဟူ� ဆ�ုသားည်းး။ အနိည်းး� 

င်းယားကိုသားး တိုကုို�လေ့သားးဥပ်မီးမီ�း�လေ့ပ်��ကိုသားည်းး။

သား�ု�မီဟူ�တိုးခြပ်ဿနိ�ကို�ု သားတူို�ု�အလေ့နိခြ�င်းး့မီည်းးသား�ု� 

လေ့ရးိင်းးတိုမုီး�နှ�ုင်းးလေ့�ကိုးင်းး� ရငိ်းး�ခြပ်သားည်းး။ ပ်�ကိုး 

လေ့�းင်းး�အလေ့�ကိုးင်းး� လေ့ခြပ်းဆ�ုရနိးမီးိ သားးမီနိးကိုစုစ

ခြ�စးပ်း�ရမြဲပ်�ီ ထိ�ုပ်�ကိုးလေ့�းင်းး�ကိုု� အမီနိိးတိုကိုယား

သားး��စ�့မီမုီ ိ�အူမီ�း�ကို�ု အခြပ်ည်းး့အဝဟူနိ�းတိုး�နှု�င်းး

လေ့သားးအရး မီရိလုေ့ပ်။ 

 သားတိုင်းး�မီးိ�မီ�း�၊ သားတိုင်းး�တို�မီ�း�သားည်းး 

ခြပ်ဿနိ�တိုစးရပ်းခြ�စးမီလေ့နိသားည်းးသားးမီကို �အူ

မီ�း�သားည်းး လေ့�စ့း��တိုးနှိင်းး့အတို ူ ရိုလေ့နိ�ကိုသားည်းး။  

တိုညူ်းလီေ့သားး လေ့�းးခြပ်��ကိုးတိုစးရပ်းမီးိ လေ့�စ့��တိုး

သားည်းး အ��နုိးကို�နိးမြဲပ်ီ� �အူမီ�း�၏ အ��နုိးမီ�း�ကို�ု

��ု�ယာလူေ့နိသားည်းး ဟူ�လေ့�းးခြပ်�ကိုခြ�င်းး� ခြ�စးသားည်းး။ 

ထိ�ု�ခြပ်င်းး �အူမီ�း�ကို�ု လေ့ကိုးင်းး�မီန့ိးစး့အပု်းစကိုးခြ�င်းး�

သား�ု�မီဟူ�တိုး လေ့��့းသားင်းး�ကိုး�မီမုီ�း�၊ အ��ပ်းမီ�း�

တို့င်းး အးရုး�စူ�စ�ုကိုးခြ�င်းး� တို�ု�ကို�ု�ည်းး� အဟူနိ�း 

အတိုး�ခြ�စးလေ့စသားည်းးဟူ� စတုိုးဝင်းးစး��ယ့ားလေ့�းးခြပ်

�ကိုသားည်းး။ လေ့နိ�ကိုးထိပ်း တိုညူ်းလီေ့သားး လေ့�းးခြပ်��ကိုး

တိုစး��မီးိ လေ့�စ့း��တိုး၏ �မူီဆု�ုင်းးရး�မှီး�မီ�ု�မီု

ခြ�စးသားည်းး။ �ငူ်းယားမီ�း�သားည်းး အန့ိး��ုင်းး�တိုင့်းး 

လေ့တို�့ဆး�ရးမီ ိ��ု�လေ့ခြပ်��ကိုလေ့�ကိုးင်းး�နှငိ်းး့ �ကူို�နိးကိုူ�

မီခုြပ်ဿနိ�မီ�း�အလေ့�ကိုးင်းး� ခြ�စးရပ်းဇူးးတိုး�မီး�

မီ�း�ကို�ု အလေ့သား�စတုိုးခြပ်နိးလေ့ခြပ်း�ကိုသားည်းး။ အထိ�ူ 

သားခြ�င်း့း အသားကိုးပ်�ုကြီးကို�ီသားမူီ�း�ကို �ငူ်းယားမီ�း�

အလေ့ပ်် လေ့�စ့း��တိုး၏ �မှီး�မီ�ု�မီကုို�ု မီနှစိးသားကိုး�ကို

လေ့ပ်။ 

လေ့�စ့း��တိုးကို တိုခြ�း�ဟူးလေ့တိုထ့ိကိုး သားတိုင်းး�
လေ့တို့ကို�ု ပ်�ုမြဲပ်�ီခြမီနိးခြမီနိးလေ့ပ်�နှ�ုင်းးလေ့ပ်မီယား့ အတို� 
အလေ့ယားင်းးလေ့တို�့ည်းး� အမီ�း�ကြီးကို�ီပ်� (အ
လေ့ကိုးင်းး့မီ�း�နှငိ်းး့ သားတိုင်းး�မီ�း�)။ �တူို���ု�ကို 
အန့ိး��ုင်းး�လေ့ပ််မီးိ လေ့တို�့�ကိုတိုယား၊ မြဲပ်�ီလေ့တိုး့
တိုစးလေ့ယားကိုးနိ�� တိုစးလေ့ယားကိုး ��နုိး��ကိုတိုယား။ 
အခြပ်င်းးမီးိလေ့တို�့��ု� ကြီးကို�ု�စး�တို�့အ�ါ အမီ��ု� 
သားမီ�ီလေ့တို့ ဒီ�ကိုခလေ့ရးကိုးကိုလေ့ရး (�ူမီုလေ့ရ� 
ခြပ်ဿနိ�မီ�း�)” 
(အမီ��ု�သားး�၊ ၆၀နှစိး၊ ကိုယား�ခြပ်ည်းးနိယား) 

�အူမီ�း�၏ လေ့�စ့း��တိုးအလေ့ပ််နိ���ည်းးမီကုို�ု 

လေ့��့း�ကိုည်းး့လေ့သားးအ�ါ ပ်ါဝင်းးသားအူမီ�း�စ�သားည်းး

လေ့�စ့��တိုးနှိင်းး့ အင်းးတိုးနိကိုးကို�ု မီ��့ခြ�း�နှ�ုင်းး�ကို

လေ့�ကိုးင်းး�သားရုိုရသားည်းး။ အမီ�း�စ�သားည်းး �ည်းးပ်တိုး

ရနိးအတိုက့ိုး  အင်းးတိုးနိကိုးလေ့ပ််တိုင့်းး မီိီတိုည်းးလေ့နိ

သားည်းး့ လေ့�စ့း��တိုးပ်�ကိုးလေ့�းင်းး�အလေ့�ကိုးင်းး� 

အနိည်းး�င်းယားသားးသား�ုကိုသားည်းး။ ထိ�ုမီှသားးမီကို  

ပ်�ကိုးလေ့�းင်းး�တိုင့်းးပ်ါဝင်းးလေ့သားး အဂုံးာါရပ်းမီ�း�ကိုု�

နိ���ည်းးမီုမီးိ�ည်းး� နိုမီး့ပ်ါ�သားည်းး။ သားတူို�ု�ပ်ါဝင်းး

လေ့နိသားည်းး့ ဂုံးရု�မီ�း� သား�ု�မီဟူ�တိုး သားတူို�ု� လေ့နိ�ကိုး��ုကိုး

��ပ်းထိး�လေ့သားး (လေ့�းး��ု��ပ်းထိး�လေ့သားး ) လေ့ပ်ဂ့ုံး�း

(စးမီ�ကိုးနှိ�မီ�း�) ကို�ု အနိည်းး�င်းယားကိုသားး သားရုို

�ကိုသားည်းး။ သား�ု�လေ့သားးး�ည်းး� အမီ�း�အခြပ်း�ကို တိုစး

ဦး�တိုစးလေ့ယားကိုး��င်းး�ကို လေ့ရ�သားး�တိုင်းးခြပ်လေ့သားး 
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တိုင်းးခြပ်��ကိုးနှငိ်းး့ သားတိုင်းး�မီဒီီယီားကို တိုင်းးခြပ်လေ့သားး

 တိုင်းးခြပ်��ကိုးတိုု��ကိုး့ခြ�း�ပ်း�ကို�ု နိ���ည်းး�ကိုသားည်းး။

တိုစးဦး�တိုစးလေ့ယားကိုးခြ�င်းး�၏ တိုင်းးခြပ်��ကိုးမီ�း� 

သားည်းး ပ်�ဂုံးု�ု�းလေ့ရ��ကိုး�ု�ကိုးမီမုီ�း� ပ်ါဝင်းးနှ�ုင်းး

သားခြ�င်း့း သားတိုခုြပ်� ကို�ုင်းးတိုယ့ားသားင်းး့သားည်းးဟူ� လေ့�းးခြပ်

�ကိုသားည်းး။ 

 ထိ�ုအ��ကိုးကို ဤလေ့��့း��ကိုးတိုင့်းးပ်ါဝင်းး

လေ့သားးသားမူီ�း�အတိုင့်းး� အင်းးတိုးနိကိုးတိုတိုးသားု

နိ���ည်းးမီမုီးိ နိုမီး့ပ်ါ�လေ့သားးး�ည်းး�  လေ့�စ့��တိုး

ကို�သ့ား�ု�လေ့သားးပ်�ကိုးလေ့�းင်းး�သားည်းး သားတိုင်းး�နှငိ်းး့ 

အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း�အတိုက့ိုး အး�ထိး�ရသားည်းး့ 

အရးခြ�စး�းလေ့သားး အ�ါ ခြ�စးလေ့ပ််�းနှ�ုင်းးသားည်းး့ 

အနှာရးယားမီ�း�အလေ့�ကိုးင်းး�ကိုု� ခြ�ည်းး�ခြ�ည်းး���င်းး�

သားင်းးယာ ူလေ့နိ�ကိုသားည်းးကို�ု လေ့တို�့ရသားည်းး။ သား�ု�လေ့သားးး 

�ည်းး� ခြ�တိုးလေ့ကို�းးရမီည်း့း �မီး�လေ့�ကိုးင်းး�တိုစး�� 

ခြ�စးလေ့နိဆ�ခြ�စးသားည်းး။ အထိ�ူသားခြ�င်း့း သားတိုင်းး�မီနိိး

နှငိ်းး့ သားတိုင်းး�မီးိ� ��့ခြ�း�နှ�ုင်းးမီ ုရိုခြ�င်းး�နှငိ်းး့ ပ်တိုးသားကိုး

၍ ဆ�ုရ�ှင်းး ခြ�စးရပ်းနှိင်းး့ပ်တိုးသားကိုး၍ သားရုိုထိး�မီု

��ုအပ်းသားည်းးသားးမီကို အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း�

စစးလေ့ဆ�ရနိးနှငိ်းး့ မီနိိးမီမီနိိး အတိုည်းးခြပ်�ရနိး ကိုရုယုား

မီ�း�နှငိ်းး့ ရင်းး�ခြမီစးမီ�း� �ကိုး�မိီး�မီရီနိး�ည်းး� ��ု 

အပ်းသားည်းး။ 

ခြမီနိးမီး�ူထိ�သားည်းး �း��ဝအသားစးခြ�စးလေ့နိလေ့သားး မီီ

ဒီယီားဝနိး�ကို�င်းးနှငိ်း့းကို�ုကိုးညီ်းလေ့အးင်းး သားတူို�ု�၏ အမီ ူ

အကို�င်းး့ကို�ု ည်းုယုာရူနိး ရရိ�ု�့လေ့သားး အ��နုိးမီိး 

အ�န့ိးတို�ုလေ့တိုးင်းး�သားည်းး။ ၂၀၁၁ မီ ိ၂၀၁၅��နှိစး 

နှ�ုင်းးင်းးလေ့ရ�အသား့င်းးလေ့ခြပ်းင်းး���မီုကိုး�အတို့င်းး�နှိင်းး့ 

ထိ�ုကိုး�လေ့နိ�ကိုးပ်ု�င်းး� မီဒီီယီား ခြမီင်းးကိုင့်းး�သားည်းး 

သားသုားသုားးသားးလေ့ခြပ်းင်းး���သားး့�သားည်းးသားးမီကို ဒီစး

ဂုံး�စးတိုယားနိည်းး�ပ်ည်းး၏ အ�ှင်းးအခြမီနိးတိုု������

လေ့နိရးယာ�ူးမီု မီ�ု��ုင်းး���နိး�မီ�း� �ကိုး�မိီး�မီ ီ

တိုတိုးနှ�ုင်းး�းမီ၊ု နှိင်းး့ အ့နိး��ုင်းး� ပ်�ကိုးလေ့�းင်းး�

တို�ု�သားည်းး နှ�ုင်းးင်းးတိုင့်းး�ရို �ကူြီးကိုီ��ငူ်းယားအး��း��

အတို့ကိုး �း��ဝ အသားစးခြ�စးလေ့သားး လေ့�းကိုကိုု� 

လေ့�းးခြပ်�ု�ကိုးသားည်းး။ ဤအလေ့ခြပ်းင်းး�အ��မီ�း�နှငိ်းး့ 

ကို�ူလေ့ခြပ်းင်းး�မီခုြ�စးစဉ်းးမီ�း�သားည်းး ပ်ရသုားတိုးမီ�း�

အလေ့ပ်် သားးမီကို သားတိုင်းး�အ��ကိုးအ�ကိုး 

စ�လေ့ဆးင်းး�ရနိးနှငိ်းး့ ခြ�နိ�းခြ���ရနိးအတိုက့ိုး �မီး� 

လေ့�ကိုးင်းး�သားစးလေ့�းးထိ�တိုးရနိး ��ုအပ်းလေ့နိသားည်းး့ မီဒီီီ

ယားမီ�း�နှငိ်းး့ သားတိုင်းး�သားမီး�မီ�း�ကိုု�ပ်ါ �မှီး�မီ�ု�

သားး့�သားည်းး။ �တူို�ုင်းး��တူို�ုင်းး�သားည်းး တိုစးကြီးကိုမုီး

တိုင့်းး တိုစး�မိီး�နှုနိး�ခြ�င်းး့ မီဒီီယီားဝနိး�ကို�င်းးအသားစး

နှိင်းး့ ��ုကိုးပ်ါည်းုနုှုုင်းး�လေ့နိရဆ� ခြ�စးသားည်းး။ 

 ဤလေ့��့း��ကိုး၏ ရည်းးရးယား��ကိုးမီးိ 

�ကိုးရို အသားင့်းး�လေ့ခြပ်းင်းး�ကိုး�အတိုင့်းး� သားင်း့းလေ့��းး

လေ့သားး သားတိုင်းး�အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း�ခြ�င်း့း မီဒီီယီား

မီ�း�နှငိ်းး့ မီဒီီယီား�း့�မြဲ��ု�လေ့ရ�အ�့��အစည်းး�မီ�း�ကိုု� 

�နူိည်းး�စ�တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း�နှငိ်းး့ ��တုိုးဆကိုးလေ့ပ်�

ကိုး �မီး�ညွှနှိးနှု�င်းးရနိးအတိုက့ိုး ခြ�စးသားည်းး။ 

ထိ�ု�လေ့�ကိုးင်း့း သားတူို�ု�အလေ့နိခြ�င်းး့ ပ်ရသုားတိုး၏ 

��ုအပ်း��ကိုး၊ အမီအူကို�င်းး့နှငိ်းး့ ကိုွမီး�ကို�င်းးမီမုီ�း�ကို�ု

 ပ်�ုမီ�ုနိ���ည်းး�းမီည်းးခြ�စးသားည်းး။ 

 အလေ့ကြကိုးင်းး�အရးဆန်း�စားစားး��ကိုးတိုင့်းး မီန့ိး

သားတိုင်းး�လေ့အဂုံး�င်းးစ၊ီ ကိုရင်းးသားတိုင်းး�စင်းးတိုးနှငိ်းး့ 

ကိုနှာ�ရဝတိုတီို�ုင်းး� စသားည်းး့ ELTV သားး����မီ ိမီဒီီယီား

အလေ့�ကိုးင်းး�အရးမီ�း�တိုင့်းး တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး� � ူ

နိည်းး�စ�မီ�း� ကို�ုယားစး�ခြပ်�ပ်ါဝင်းးမီကုို�ု လေ့��့း��့

သားည်းး။ ဆနိး�စစး��ကိုးအရ မီဒီီယီားသားး����တို�ု�သားည်းး 

တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�မီ�း�၏ ကို�ုယားစး�ခြပ်�

ပ်ါဝင်းးနှ�ုင်းးမီကုို�ု မီှတိုလေ့သားး အဆင်းး့တိုစး�� ရလေ့အးင်းး

စမီီး��သ့ားည်းးကို�ု လေ့တို�့ရသားည်းး။ နိမီူနိ�တို့င်းးပ်ါဝင်းး

လေ့သားး သားတိုင်းး� ၁၅ ပ်�ဒီးတိုင့်းး ရစိးပ်�ဒီး၌ 

တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�မီ�း� ကို�ုယားစး�ခြပ်�ပ်ါဝင်းး��့

မြဲပ်�ီ ရင်းး�ခြမီစးအး��း��၏ သားး��ပ်း�တိုစးပ်း�ထိကိုး လေ့ကို�းး

�န့ိးပ်ါဝင်းး��သ့ားည်းး။ အမီ��ု�သားမီ�ီပ်ါဝင်းးမီမုီးိ နှ�ုင်းးင်းး

အဆင်းး့ ပ်�မီး�မီှ ( ၁၆ ရး��ုင်းးနှနုိး�) နှငိ်းး့ ယာဉိ်းး�ှင်းး 

မီှတိုစး့ ပ်ါဝင်းး��လ့ေ့သားးး�ည်းး� ရင်းး�ခြမီစးအး��း��၏

သားး��ပ်း�တိုစးပ်း�သားးပ်ါရိုလေ့နိလေ့သား�သားည်းး။ 

 �နူိည်းး�စ� တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း�၏ ကို�ုယားစး�

ခြပ်�ပ်ါဝင်းးမီသုားည်းး ခြမီနိးမီးမီဒီီယီားမီ�း�တိုင့်းး လေ့တို�့ရ

လေ့�ရ့ိုသားည်းးထိကိုး ခြမီင်း့းမီး�လေ့သားးး�ည်းး� ��ပ်းပ်�ုင်းး 

�့င်းး့ရိလုေ့သားး လေ့နိရးမီ ိ ပ်း�လေ့�းးတိုင်းးခြပ်မီနုိည်းး�ပ်ါ�

လေ့နိသားည်းး။ သားတူို�ု� ခြ�စးရပ်းမီ�း�အတိုက့ိုး အသားးထိ�တိုး

နှ�ုင်းးသားည်းး့ လေ့နိရးပ်းပ့်�ု�နှ�ုင်းး��လ့ေ့သားးး�ည်းး� အ���ု�

လေ့သားး အ�ပ်းစ�မီ�း�၏ ��ုအပ်း��ကိုးမီ�း�နှငိ်းး့ အတို ု

ဒီ�ကိုခကို�ု မီ�ီလေ့မီးင်းး�ထိ�ု� လေ့�းးခြပ်ရနိး သားတိုင်းး�လေ့ထိးကိုး

မီ�း�ကို လေ့ရး���ယားကိုး လေ့�းင်းးသားင့်းး���ုကိုးခြ�င်းး�

လေ့�ကိုးင်း့း သားး�လေ့ကိုးင်းးမီ�း�အခြ�စးသားး လေ့�းးခြပ်�းရ

သားည်းး။ ထိ�ုမီှသားးမီကို၊ ပ်ရသုားတိုးလေ့��့း��ကိုးကို 

န်ဂုုံးံ��
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ဦး�တိုည်းးပ်ရသုားတိုးအး��း��တို�ု�သားည်းး မီဒီီယီားကို သားူ

တို�ု�ကို�ု ပ်း�လေ့�းးသားည်းး့ နိည်းး��မီး�ကို�ု လေ့ကို�နိပ်းလေ့နိ�ကို

သားည်းးမီဟူ�တိုးလေ့ပ်။ အ���ု�လေ့သားး ခြ�စးရပ်းမီ�း�တိုင့်းး 

လေ့ကိုးင်းး�မီန့ိးသားင်းး့လေ့��းးလေ့သားး လေ့�းးခြပ်ပ်း�မီရိလုေ့သားး 

လေ့�ကိုးင်း့း မီဒီီယီားအလေ့ပ်် ယား��ကိုည်းးစတုိုး��မီလုေ့��း ့

ပ်ါ�သားး့�ရသားည်းး။ ဤအ��ကိုးကို ယား��ကိုည်းးစတုိုး��

ရမီ ု တိုည်းးလေ့ဆးကိုး�ု�ခြ�င်းး�၊ ရည်းးရညိ်းးတိုည်းးတိုး့

လေ့သားး ဆကိုးဆးလေ့ရ� တိုည်းးလေ့ဆးကိုး�ု�ခြ�င်းး�တိုု�� 

အတို့ကိုး ဦး�တိုည်းးပ်ရသုားတိုးအလေ့�ကိုးင်းး� လေ့စစ့ပ်း 

လေ့သား��းစး့ နိ���ည်းးမီ ု��ုအပ်းခြ�င်းး�ကို�ု မီ�ီလေ့မီးင်းး�

ထိ�ု�ခြပ်သားည်းး။ 

 �ရသုားတိုးလေ့��့း��ကိုးကို မီန့ိး၊ ကိုယား�နှငိ်းး့

ကိုရင်းးခြပ်ည်းးနိယားတိုု��ရို တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�

မီ�း�သားည်းး သားတူို�ု�နှငိ်းး့ လေ့နိ�စဉ်းး�ဝနှိင်းး့ သားကိုးဆ�ုင်းး

လေ့သားး သားတိုင်းး�နှငိ်းး့ အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း�ကိုု� 

စတုိုးဝင်းးစး��ကိုလေ့�ကိုးင်းး� ခြပ်သားလေ့နိသားည်းး။ သားတူို�ု�၏

 လေ့ဒီသား�း ရပ်းရးးအလေ့�ကိုးင်းး� တိုကုို�သားည်းး့ သားတိုင်းး�

မီ�း�ကို�ု ��ုင်းးမီးသားည်းး့ မီတိိုးတိုမီး�မီတိိုးရးမီ�း�ခြ�င်း့း 

လေ့�းးခြပ်သားည်းးကို�ု ��ု�း�မြဲပ်�ီ (သားကိုးဝင်းး�ပု်းရးိ�လေ့နိ

လေ့သားး ပ်း�ရပု်းမီ�း�ကို�ု ပ်�ု��ု�း�သားည်းး) သားတိုင်းး�ကို�ု 

လေ့နှ�ိင်းး့လေ့နှ�ိမီမုီရို�� သားတူို�ု��းသားးစကိုး�ခြ�င်းး့ ခြ�နိ�း

လေ့ဝလေ့စ��ုသားည်းး။  ရးသားဦတို�၊ ကို�နိး�မီးလေ့ရ�၊ ပ်ည်းး 

လေ့ရ�၊ ကို�နိးစည်းးလေ့��နှနုိး�၊ ပ်ဋိပု်ကိုခ၊ မီ�ုင်းး�နှိင်းး့ 

နှ�ုင်းးင်းးလေ့ရ�အစရိုသားည်းး့ သားတူို�ု�လေ့နိရးနှငိ်းး့ နိ�ီစပ်းလေ့သားး

အလေ့�ကိုးင်းး�အရးမီ�း�ကိုု� စတုိုးဝင်းးစး�သားည်းး။ 

အ�း�တို ူလေ့��းးလေ့ခြ�လေ့ရ�ပ်�ုဆနိးလေ့သားး အး�ကိုစး�

သားတိုင်းး�၊ ထိင်းးရးိ�လေ့ကို�းး�ကိုး�သားမူီ�း�၏ သားတိုင်းး�

နှငိ်းး့ �ဝလေ့နိထိ�ုင်းးမီပု်း�စး ဆ�ုင်းးရး သားတိုင်းး�မီ�း�ကိုု� 

ပ်�ုမီ�ု နှိစးသားကိုးသားမူီ�း�ရိသုားည်းး။ 

 အသားကိုးအရးယားအ�ပ်းစ�အး��း��တိုင့်းး ရု�ပ်းခြမီင်းး 

သားး�ကိုး�သားည်းး အကြီးကို�ုကိုးဆး�� သားတိုင်းး�ရရိရုး 

ရင်းး�ခြမီစးခြ�စးသားည်းး။ �မူီမုီဒီီယီားကို ဒီ�တိုယုာ��ုကိုး

သားည်းး။ (အထိ�ူသားခြ�င်းး့ လေ့�စ့း��တိုး ခြ�စးသားည်းး) 

သား�ု�လေ့သားးး�ည်းး� ပ်�ု၍င်းယားရးယားလေ့သားး မီ��ု�ဆကိုး 

ကိုလေ့ရး���ယားခြ�င်းး�ခြ�စးသားည်းး။ ကိုယား��မူီ��ု�မီ�း�

နှငိ်းး့ မီန့ိး�မူီ��ု�မီ�း�အ�ကိုး�တိုင့်းး မီတုိုးလေ့ဆမ့ီ�း�နှငိ်းး့

လေ့ဆမ့ီ��ု�သားး���င်းး�မီ�း�သားည်းး�ည်းး� သားတိုင်းး�နှငိ်းး့ 

အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း� ရရိရုး အလေ့ရ�ပ်ါသားည်း့း 

ရင်းး�ခြမီစးအခြ�စး လေ့တို�့ခြမီင်းးရသားည်းး။  ထိ�ုသား�ု�ခြ�စးရ

ခြ�င်းး�သားည်းး အခြ�း�သားတိုင်းး�ရင်းး�ခြမီစးမီ�း�ကိုု� �ကိုး 

�မိီး�မီမီီမုီရိခုြ�င်းး�လေ့�ကိုးင်း့း ခြ�စးနှ�ုင်းးသားည်းး။ ရု�ပ်းခြမီင်းး 

သားး�ကိုး�၊ သားတိုင်းး�စးနှိင်းး ့အင်းးတိုးနိကိုး (��ုအပ်း

လေ့သားး ပ်စစည်းး�ကိုရုယုားမီ�း�၊ အရင်းး�အခြမီစးမီ�း�နှငိ်းး့

အလေ့ခြ��း အလေ့ဆးကိုးအအး�မီ�း� မီရိခုြ�င်းး�) တို�ု� 

�ကိုး�မိီး�မီရီရိရုနိး �ကိုး��ခြ�င်းး�လေ့�ကိုးင်း့း နှတုိုးမီိ 

တိုဆင်းး့လေ့ခြပ်းလေ့သားး သားတိုင်းး�မီ�း�သားည်းး သားတိုင်းး�ရ

ရိုရနိး အလေ့ရ�ပ်ါလေ့သားး နိည်းး��မီး�တိုစးရပ်း ခြ�စး�း

သားည်းး။ 

 ယား��ကိုည်းးစတုိုး��ရမီနုှိင်းး့ပ်တိုးသားကိုး၍ ပ်ါဝင်းး

သားမူီ�း�သားည်းး လေ့ဒီသားအတိုင့်းး�တိုည်းးရိုလေ့သားး မီဒီီယီား

မီ�း�ကို�ု ဦး�စး�လေ့ပ်��ကိုသားည်းး။ DVB နှငိ်းး့ ELTV 

ကို�သ့ား�ု�လေ့သားး တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�လေ့ဒီသားမီ�း�မီ ိသားတိုင်းး�

ကို�ု တို�ုကိုးရု�ုကိုးတိုင်းးဆကိုးနှ�ုင်းးသားည်းး့ မီဒီီယီား 

မီ�း�သားည်းး ပ်ါဝင်းးသားမူီ�း�၏ �းစး���ကိုးတိုင့်းး 

ယား��ကိုည်းးမီ ုအရဆး�� ခြ�စး�ကိုသားည်းး။ သားတူို�ု�နှငိ်းး့ သားူ

တို�ု�၏ အလေ့ရ�ကိုု� အလေ့��အနိကိုးထိး�သားည်းးဟူ� 

�းစး�ရခြ�င်းး�လေ့�ကိုးင်း့းခြ�စးသားည်းး။ (အထိကိုးတိုင့်းး

လေ့�းးခြပ်ထိး�သားည်း့း အလေ့သား�အ�့� �ွင်းး���ကိုးမီ�း�ရို

လေ့နိလေ့သားးး�ည်းး�)။ ပ်ါဝင်းးသားမူီ�း�သားည်းး ကိုစုစရပ်းမီ�း�

နှငိ်းး့ ပ်တိုးသားကိုး၍ အးဏးပ်�ုင်းးတို�ု�၏ အခြမီင်းးကိုု� 

အမြဲမီ�တိုမီး� ရရိုနှ�ုင်းးရနိး အစ�ု�ရမီဒီီယီား သား�ု�မီဟူ�တိုး 

စစးတိုပ်းပ်�ုင်းးမီဒီီယီားမီ�း�မီ ိရရိလုေ့သားး သားတိုင်းး�မီ�း�

ကို�ု �ကိုည်းး့ရုရုနိး လေ့ရး���ယား�ကိုလေ့သားးး�ည်းး� ထိ�ုမီဒီီီ

ယားမီ�း�ကို�ု ယား��ကိုည်းးစတုိုး��မီ ု အနိည်းး�ဆး��

ခြ�စးသားည်းး။ အ�း�တိုပူ်င်းး လေ့�စ့း��တိုးမီဒီီယီားတိုင့်းး

�ည်းး� လေ့တို့�ရသားည်းး။  �မူီမုီဒီီယီားမီ�း�သားည်းး 

သားတိုင်းး�ရရိမုီနုှိင်းး့ပ်တိုးသားကိုး၍ ပ်ါဝင်းးသားမူီ�း� 

လေ့ရး���ယား�ကိုသားည်းး့ ရင်းး�ခြမီစးတိုစး��ခြ�စးလေ့သားးး�ည်းး�

ယား��ကိုည်းးစတုိုး��ရမီ ု အနိည်းး�ဆး�� အခြ�စး�ည်းး� 

ခြမီင်းး�ကိုသားည်းး။ လေ့ယာ��ယာ�အး�ခြ�င်း့း �အူ

မီ�း�သားည်းး ပ်�ကိုးလေ့�းင်းး�နှငိ်းး့ပ်တိုးသားကိုး၍ အယား�

အ�ကိုည်းးကိုင်းး�မီ�မ့ီ ုခြမီင်းး့မီး�စး့ ရိုလေ့နိမြဲပ်�ီ “သားတိုင်းး�

တို�မီ�း�” ခြ�စးလေ့ပ််�းရး လေ့နိရးအခြ�စး မီည်းးသားု�� 

သားရုိုနှ�ုင်းးသားည်းးကို�ု ရငိ်းး�ခြပ်�ကိုသားည်းး။  သား�ု�လေ့သားးး�ည်းး�

 သားတိုင်းး�မီးိ�မီ�း�၊ ပ်း���ကိုးထိး�လေ့သားး သားတိုင်းး�မီ�း�

ကို�ု မီည်းးသားု�� လေ့�းးထိ�တိုးနှ�ုင်းးသားည်းးဆ�ုသားည်းးနှငိ်းး့

ပ်တိုးသားကိုး၍ အနိည်းး�င်းယားမီှသားး ရငိ်းး�ခြပ်နှ�ုင်းး�ကိုမြဲပ်�ီ

 ထိ�ုပ်�ကိုးလေ့�းင်းး�သားည်းး သားတိုင်းး�မီ�း�ကို�ု ခြ�စးလေ့ပ််

သားည်း့း အ��နုိးနှငိ်း့းနိ�ီကိုပ်းစး့ (အ��နုိးနှငိ်း့းတိုလေ့ခြပ်�ည်း)ီ 

ခြ�နိ�းခြ���နှ�ုင်းးခြ�င်းး�အး�ခြ�င်း့း ဟူးကိုက့ိုးကို�ု ခြ�ည်းး့ 

ဆည်းး�နှ�ုင်းးသားည်းး။ ထိ�ုမီှသားးမီကို လေ့ယာ��ယာ�

အး�ခြ�င်းး့ အင်းးတိုးနိကိုးကို�ု တိုတိုးသားနုိ���ည်းးမီ၊ု 

အထိူ�သားခြ�င်းး့ လေ့�စ့း��တိုးကို�ု နိ���ည်းးမီသုားည်းး ဤ

လေ့��့း��ကိုးတိုင့်းးပ်ါဝင်းးလေ့သားး �နူိည်းး�စ� တို�ုင်းး� 

ရင်းး�သားး�မီ�း�အ�ကိုး�တိုင့်းး နိမုီ့းပ်ါ�လေ့နိဆ�ခြ�စးသားည်းး။

 သားတိုင်းး�အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း�ကို�ု လေ့နိ�စဉ်းးပ်း�မီနိိး ရရို

နှ�ုင်းးမီ ုမီရိခုြ�င်းး�နှငိ်းး့ အ��ကိုးအ�ကိုး စစးလေ့ဆ�ခြ�င်းး�

စနိစးမီရိုခြ�င်းး�တိုု�� လေ့ပ်ါင်းး��ု�ကိုးလေ့သားးအ�ါ တို�ုင်းး� 

ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�မီ�း�သားည်းး မီလေ့ကိုးင်းး�လေ့သားး/ 

ဆ�ု�ရးး�လေ့သားး ရည်းးရးယား��ကိုးရိုသားည်းး့ �မူီမုီဒီီယီား

�ပု်းရးိ�မီမုီ�း�အတိုက့ိုး �ယ့ားကိုလူေ့သားး ပ်စးမီတိိုး

ခြ�စး�းနှ�ုင်းးသားည်းး့ အနှာရးယားရိသုားည်းး။ 

အသားကိုးအရယွားအ��းစား�အး��ံ��တိုငွ်းး 

ရု��းခြမီင်းးသားံကြကိုး�သားည်းး အကြိုကိုုု ကိုးဆံ�� 

သားတိုင်းး�ရရှရုး ရင်းး�ခြမီစားးခြ�စားးသားည်းး။ 

�မူီမုီဒီီယီားကို ဒီ�တိုယုာ��ုကိုးသားည်းး။
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မီဒီီယီားတို�ုကိုးမီ�း�နိုငှ်း့း သားတိုင်းး�သားမီး�မီ�း�အတွိုကိုး

• လေ့ဒီသားအတိုင့်းး�သား�ု� သားး့�လေ့ရးကိုးပ်ါ - 

လေ့ဒီသား�း ရပ်းရးးအတို့င်းး� ရိုလေ့နိသားင်းး့ပ်ါ 

သားည်းး။ ( လေ့ဒီသား�း ရပ်းရးး�ထူိ�အတိုင့်းး�မီိ

သားတိုင်းး�လေ့ထိးကိုးကိုု� င်းးိ�ရမီး�ရနိး ထိည်းး့ 

သားင့်းး�စဉ်းး�စး�ပ်ါ) သားတိုင်းး�ခြ�စးလေ့ပ််လေ့သားး

လေ့နိရးမီ ိတို�ုကိုးရု�ုကိုး သားတိုင်းး�လေ့ပ်�ပ်ါရနိး။ 

• ပ်ရသုားတိုးနှိင်းး့ ဆကိုးသားယ့ားပ်ါ- ပ်ရသုားတိုး

မီ�း�နှငိ်းး့ ရင်းး�နှိီ�မီတုိုည်းးလေ့ဆးကိုးပ်ါရနိး။ 

သားတူို�ု�၏ ��ုအပ်း��ကိုးမီ�း�နှငိ်းး့ အခြမီင်းးမီ�း�

ကို�ု သားလုေ့အးင်းး ��ပ်းထိး�သားင်းး့သားည်းး။  

ယား��ကိုည်းးစတုိုး��မီ ုတိုည်းးလေ့ဆးကိုးရနိးနှငိ်းး့

 တို�ု�ခြမီုင်းး့ရနိး သားတူို�ု�၏ ရပ်းရးးအတို့င်းး�မီးိ

ပ်င်းး လေ့တို�့ဆး�စည်းး�လေ့ဝ�သားင်း့းသားည်းး။ 

• သားင်းး့လေ့��းးလေ့သားး �းသားးစကိုး�နှိင်းး့ 

လေ့��စး�မီရုိုလေ့သားး အသားး��အနှုနိး�မီ�း� 

သားး��စ�့ပ်ါ- တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း�၏ ယာဉ်းး 

လေ့ကို��မီ ု ဓိလေ့�မ့ီ�း�ကို�ု နိ���ည်းး

လေ့��စး�လေ့�ကိုးင်းး� ခြပ်သားရနိး အတို့ကိုး 

�းသားးစကိုး�နှငိ်းး့ စကိုး��း��လေ့ရး���ယား

မီကုို�ု အကို�ဆတိုးခြ�င်းး��ု�အပ်းသားည်းး။ 

• ပ်း�လေ့သားကိုး�ကို� လေ့�းင်းးသားင့်းး�ခြ�င်းး�ကို�ု 

သားတိုထုိး�ပ်ါ- အ���ု�လေ့သားး အလေ့ခြ�အလေ့နိ

မီ�း�တိုင့်းး တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�မီ�း�

ကို�ု �းရသားသူားး�လေ့ကိုးင်းးအခြ�စး တိုင်းးခြပ်

ခြ�င်းး�သားည်းး ကို��ု�လေ့�ကိုးင်းး�ဆလီေ့��းးသားည်းး

ဟူ� ထိင်းးရလေ့သားးး�ည်းး� ထိ�ုသား�ု�လေ့သားး ပ်း�

လေ့�းးမီသုားည်းး သားတူို�ု�ကို�ု အခြ�း�သားမူီ�း�ကို 

ခြမီင်းးသားည်းး့ အခြမီင်းးကို�ု ထိ�ု�ုကိုးလေ့စမြဲပ်�ီ �မူီု

ဝနိး�ကို�င်းးတိုင့်းး သားတူို�ု�၏ တိုည်းးရိမုီကုို�ုပ်ါ 

ထိ�ု�ုကိုးနိစးနိ�လေ့စနှ�ုင်းးသားည်းး။ 

• ပ်င့်းး့�င်းး�ခြမီင်းးသားးခြ�င်းး�နှငိ်းး့ မီတိိုးတိုမီး�မီတိိုး

ရးမီ�း� ထိည်းး့သားင့်းး�ခြ�င်းး�- �အူမီ�း�တိုင့်းး

သားတူို�ု� ကြံကိုး�ကြီးကို�ုကိုးလေ့နိရလေ့သားး သားတိုင်းး�

အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း�ကိုု� သား�းဝ

အလေ့��းကိုး အယား�အ�ကိုည်းးမီရိုခြ�င်းး� ခြ�စး

တိုတိုးရး အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း�နိှင်း့း ��ုင်းးမီး 

လေ့သားး မီတိိုးတိုမီး�မီတိိုးရးမီ�း�ခြ�င်းး့ �ကိုး�း

ယား��ကိုည်းးလေ့စရနိး ��ုအပ်းသားည်းး။ သားကိုးဝင်းး

�ပု်းရးိ�လေ့နိလေ့သားး ပ်း�ရပု်းမီ�း�ခြ�င်း့း တိုင်းးခြပ်

နှ�ုင်းး�ှင်းးပ်ု�လေ့ကိုးင်းး�သားည်းး။ 

• ပ်ည်းးရပ်း ဆနိး�့နိး�လေ့သားး သားတိုင်းး�

တိုင်းးခြပ်မီ ု သား�ု�မီဟူ�တိုး စး�တိုးသားမူီ�း�

အတို့ကိုး လေ့���းလေ့သားး လေ့ရ�သားး�မီမုီ�း�

နှငိ်းး့ သားတိုင်းး�တိုင်းးခြပ်မီကုို�ု လေ့ရးိင်းး�ကိုဉ်းးပ်ါ။ 

- ဟူနိးကြီးကို�ီပ်နိးကြီးကို�ီခြ�င်း့း သားတိုင်းး�တိုင်းး

ဆကိုးခြ�င်းး�သားည်းး ပ်ရသုားတိုးမီ�း�နှငိ်း့း ကိုင်းး� 

ကိုး့လေ့စမြဲပ်�ီ လေ့�ါင်းး�စဉ်းးကို�ုလေ့ကို�းး၍ ဆကိုး 

�ကိုး�တိုးရု�ု�ုစတုိုးကို�ု လေ့နှ�ိင်းး့ယာကိိုး 

ဟူနိ�းတိုး�သားည်းး။ 

မီဒီီယီား �ွံ�ဖြိုး�ုု �လေ့ရ�အ�ွ့�အစားည်းး�မီ�း�နိုငှ်းး့ သားင်းးကြကိုး�

လေ့ရ�အ�ွ့�အစားည်းး�မီ�း�အတိုကွိုး 

• �ူနိည်းး�စ� လေ့နိ�ကိုး�းအလေ့�ကိုးင်းး�ရိလုေ့သားး 

သားမူီ�း�ကို�ု သားတိုင်းး���ပ်းင်းနိး�ခြ�င်း့း အသားကိုး 

လေ့မီ�့မီကုို�ု လေ့��့း��ုကိုးစး�ရနိး အး� 

လေ့ပ်�ပ်ါ။ - �နူိည်းး�စ�လေ့နိ�ကိုး�းအလေ့�ကိုးင်းး�

ရိုလေ့သားး သားတိုင်းး�သားမီး�မီ�း� ပ်�ုမီ�ုမီ�း�ခြပ်း�

�းပ်ါကို တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�မီ�း� 

ကို�ု ပ်�ုမီ�ုလေ့ကိုးင်းး�မီန့ိးတိုကုို�စး့ ကို�ုယားစး�

ခြပ်�ပ်ါဝင်းး�းလေ့စနှု�င်းးမီည်းး ခြ�စးသားည်းး။ 

• သားတိုင်းး�အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း�ကိုု�  ပ်�ုမီ�ု

လေ့ကိုးင်းး�မီန့ိးစ့း �ကိုး�မိီး�မီ ီ ပ်ါလေ့စ- 

အထိ�ူသားခြ�င်း့း  လေ့ဒီသားတိုင့်းး�အဆင်းး့တိုင့်းး

ခြ�စးသားည်းး။ - တိုကုို�လေ့သား��းလေ့သားး 

ကို�ုယားစး�ခြပ်�ပ်ါဝင်းးမီကုို�ု အးမီ�းထိး�

�င်းး့ကိုစး� တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�

မီ�း�အလေ့�ကိုးင်းး� သားတိုင်းး�တိုင်းးခြပ်ရနိး

အတို့ကိုး အပ်�ုလေ့ဆးင်းး� လေ့စလ့ေ့ဆးးမီမုီ�း� 

ခြပ်���ပ်းလေ့ပ်�သားင်း့းသားည်းး။ 

• အမီ��ု�သားမီ�ီမီ�း�နှိင်းး့ အခြ�း�အပ်ယား�း 

အ�ပ်းစ�မီ�း�ကို�ု ဦး�စး�လေ့ပ်�ပ်ါ- အမီ��ု�သားမီ�ီ

မီ�း�၊ တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး��နူိည်းး�စ�မီ�း�နှငိ်းး့ 

လေ့ကို���ကိုးလေ့ဒီသားတိုင့်းး လေ့နိထိ�ုင်းးသားမူီ�း�

သားည်းး အခြ�း�အ�ပ်းစ�မီ�း�ထိကိုး သားတိုင်းး�

အ��ကိုးအ�ကိုး �ကိုး�မိီး�မီရီရိမုီု

နိည်းး�ပ်ါ�မြဲပ်�ီ မီဒီီယီားနှိင်းး ့ ဒီစးဂုံး�စးတိုယား 

တိုတိုးသားနုိ���ည်းးမုီ�ည်းး� နိမုီ့းပ်ါ�သားည်းး။

ထိ�ုအ�ပ်းစ�မီ�း�အတိုက့ိုး အထိ�ူအးရုး�စ�ုကိုး

ခြ�င်းး�သားည်းး သားတူို�ု�ကို�ု လေ့နိ�ကိုးတိုင့်းး��နိးမီ

ထိး���့လေ့�ကိုးင်းး�လေ့သား��းလေ့စမီုအတို့ကိုး 

အလေ့ရ�ကြီးကို�ီသားည်းး။ 

• အ��ကိုးအ�ကိုး စစးလေ့ဆ�ခြ�င်းး�အတ့ိုကိုး 

စနိစးမီ�း� တိုည်းးလေ့ထိးင်းးပ်ါ- သားတိုင်းး�

အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း� မီနိိးကိုနိးမီုရိုမီရို 

စစးလေ့ဆ�နှ�ုင်းးရနိး ��ုအပ်းလေ့သားး ကိုရုယုား

မီ�း�ပ်းပ့်�ု�ခြ�င်းး�ခြပ်���ပ်းသားင်းး့သားည်းး။ လေ့ဒီသား�း

�းသားးစကိုး�ခြ�င်း့း�ည်းး� ပ်းပ့်�ု�သားင်း့းသားည်းး။

• သားတိုင်းး�သားမီး�မီ�း�၏ ပ်ရသုားတိုးမီ�း�နှိင်းး့ 

��တုိုးဆကိုးဆကိုးသားယ့ားခြ�င်းး� စမ့ီး�ရည်းးကို�ု

ခြ�ည်းး့ဆည်းး�ပ်ါ- သားတိုင်းး�သားမီး�မီ�း� 

သားည်းး သားတူို�ု�တိုင်းးဆကိုးသားည်း့း အလေ့�ကိုးင်းး� 

အရးမီ�း�၏ အရည်းးအလေ့သား�့နှငိ်းး့ လေ့ရးကိုး

ရိုပ်�း�နှးိ�မီုကို�ု ခြမီုင်း့းတိုင်းးရနိးအတိုက့ိုး ပ်ရ ု

သားတိုးမီ�း�နှငိ်းး့ တိုကိုးကြွကိုစ့း့ ��တုိုးဆကိုး

ခြ�င်းး�တိုင့်းး တိုည်းးရိလုေ့နိလေ့သားး စမ့ီး�ပ်ကိုး�

မီ�း�ကို�ု နိ���ည်းးလေ့စခြ�င်းး� အး�ခြ�င်းး့ 

သားတိုင်းး�သားမီး�မီ�း�ကိုု� ကိုညူ်းပီ်းပ့်�ု�သားင်းး့

သားည်းး။ 

• �အူမီ�း�၏ မီဒီီယီား တိုတိုးသားမုီနုှိင်းး့ 

သားတိုင်းး�အ��ကိုးအ�ကိုး ရးိလေ့�မ့ီစုမ့ီး�

ရည်းးကို�ု ခြမီငု်းး့တိုင်းးလေ့ပ်�ပ်ါ- အရည်းးအလေ့သား�့

ခြပ်ည်းး့မီလီေ့သားး အလေ့�ကိုးင်းး�အရးမီ�း�ကိုု�

သားး ခြ�နိ�းခြ���ခြ�င်းး�သားည်းး ပ်ရသုားတိုးမီ�း�ထိး

လေ့ရးကိုးရိမုြဲပ်�ီ ��တုိုးဆကိုးမီလုေ့သားးအ�ါ  

သားကိုးလေ့ရးကိုးမီတုိုစးရပ်း ရို�းသားည်းး။ 

သားတိုင်းး�စ�ီဆင်းး�မီနုှိင်းး့ ��တုိုးဆကိုးရနိး 

ပ်ရသုားတိုး၏ စမ့ီး�ရည်းးကို�ု အလေ့��ဂုံးရု�ခြပ်�

ခြ�င်းး�သားည်းး မီဒီီယီား�း့�မြဲ��ု�လေ့ရ� အး�ထိ�တိုး

ကြီးကို�ု�ပ်မီး�မီမုီ�း�၏ လေ့အးင်းးခြမီင်းးမီအုတိုက့ိုး

ပ်ဓိးနိ ခြ�စးသားည်းး။ 

လေ့ထားးကိုး�ံအကြံကိုံခြ�ု��ကိုးမီ�း�

IMS-Fojo သားည်းး တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီဒီီယီား လေ့��့း��ကိုးမီ ိရ�ဒီးမီ�း�ကို ခြမီနိးမီးနှ�ုင်းးင်းးတိုင့်းး အ��ပ်း��ပ်း �ည်းးပ်တိုးလေ့နိလေ့သားး မီဒီီယီားမီ�း�၊ သားတိုင်းး�သားမီး�မီ�း�၊ 

မီဒီီယီားပ်ည်းးလေ့ရ�နှငိ်းး့ မီဒီီယီား�း့�မြဲ��ု�လေ့ရ�အ�့��အစည်းး�မီ�း�အတိုက့ိုး �း�ုလေ့ဆးးအး�လေ့ပ်�မီ ု တိုစးရပ်းအခြ�စး လေ့ဆးင်းးရးကိုးနှ�ုင်းး�မုီး့မီည်းးဟူ� လေ့မီှးး�င်း့းပ်ါသားည်းး။ 

အလေ့�ကိုးင်းး�အရး ဆနိး�စစး��ကိုးနှိင်းး ့ပ်ရသုားတိုးလေ့��့း��ကိုး တို�ု�မီိ လေ့တို�့ရို��ကိုးမီ�း�ကိုု�  �ကိုးလေ့တို�့အကြံကိုးခြပ်���ကိုးမီ�း�ဆသီား�ု� ခြမီုင်း့းတိုင်းးရနိး ကြီးကို�ု�ပ်မီး�ရးတိုင့်းး 

ကိုွနှး�ပ်းတို�ု�သားည်းးလေ့အးကိုးပ်ါတိုု��ကို�ု လေ့ထိးကိုး�းအကြံကိုးခြပ်�ထိး�ပ်ါသားည်းး။ 





ဤစားးအ��းတိုငွ်းး ၂၀၁၉ ��နိုစှားးအတိုငွ်းး� ကိုရင်းးခြ�ည်းးန်ယား၊ ကိုယား�ခြ�ည်းးန်ယား

နိုှင်း့း မီွန်းခြ�ည်းးန်ယားတို�ု�ရှု �ူန်ည်းး�စား� တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း�၏ မီီဒီီယား

အလေ့�အ့ကို�င်း့းမီ�း�ကို�ု အတိုငွ်းး�ကို�ကို�လေ့��့းတိုင်းးခြ�ထားး��းသားည်းး။ 

သားတိုင်းး�အ��ကိုးအ�ကိုးမီ�း� �ကိုး�မှီး�မီရီရှုမုီတိုငွ်းး�ည်းး�လေ့ကိုးင်းး�၊ 

မီီဒီီယားမီ�း�ကို ကို�ုယားစားး�ခြ�ုလေ့�းးခြ�ခြ�င်းး�တိုွင်းး မီှမီှတိုတိုရှုမီုတိုွင်းး

�ည်းး�လေ့ကိုးင်းး�  တို�ုင်းး�ရင်းး�သားး�မီ�း� ရင်းးဆ�ုင်းးလေ့န်ရသားည်း့း စားနု်းလေ့�်မီု

မီ�း�ကို�ု လေ့ဆ�ွလေ့နို�ွတိုင်းးခြ�ထားး��းသားည်းး။

ဤလေ့��့းမီကုို�ု ခြမီန်းမီးနို�ုင်းးငံ်းဆ�ုင်းးရး လေ့န်�းလေ့ဝနို�ုင်းးငံ်းသံားရံု��၏ လေ့ထားးကိုး�့ံ

မီခုြ�င်း့း IMS-Fojo ကို �ည်းးအ�င်းး��ွင်း့းလေ့�းင်းးလေ့ဒီရှင်းး� (EMReF) နိုငှ်း့း 

��ူလေ့�းင်းး�လေ့ဆးင်းးရွကိုးထားး��းသားည်းး။

IMS is a non-profit organisation working to support local media in countries 
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