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4 / မြ�န််မာာ

လေ့�့လာာချျက်် အကျျဉ်းး�ချုု�ပ််
ဤစာာတမ်းး�သည်် နိုုင််ငံံတကာာ
�
မီီဒီယာ
ီ ာအထော�ာက််

သတင်းး�များ�း�ကိုု� ခိုုင််မာာသော�ာ
�
မှှတ််တမ်းး�မှှတ််ရာာ

များ�း�သည်် သတင်းး�ရရှိိရ
� န််အတွွက်် မိိတ််ဆွေ�ေများ�း�

အစည်းး�ဖြ�စ််သည့််� Fojo မီီဒီီယာာအဖွဲ့့�� (Fojo) နှှင့််�

ဖြ�င့််� တင််ပြ�ကာာ၊ အမြ�န််ဆုံးး�� သတင်းး�ထုုတ််ပြ�န််မှုု

သည််။

အကူူပြု�ုအဖွဲ့့�� (IMS)၊ ၎င်းး�၏ မိိတ််ဘက််အဖွဲ့့��

ပညာာအလင်းး�ပွွင့််�မြ�န််မာာ သုုတေ�သန ဖော�ာင််ဒေး�း
ရှှင်းး� (EMRef) တို့့�က
� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််အတွွင်းး�ပြု�ုလုုပ််

ခဲ့့�သော�ာ လေ့�့လာာချျက််များ�း�မှှ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု�
တင််ပြ�ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

လေ့�့လာာချျက််က

မွွန််ပြ�ည််နယ််၊ ကရင််ပြ�ည််နယ််နှှင့််� ကယားး�ပြ�ည််
နယ််တို့့��ရှိ�ိ လူူနည်းး�စုု တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ�း�အတွွက််
ထုုတ််လုုပ််

ဖြ�န့််�ဝေ�လျျက််ရှိိ�သော�ာ

အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ကိုု�

သတင်းး�

ဆန်းး�စစ််ထားး�သည််။

ထို့့�ပြ�င််
�
ထိုုအုု
� ပ််စုုများ�း�အတွွင်းး� သတင်းး�နှှင့််� မီီဒီယာ
ီ ာ

အလေ့�့အကျျင့််�များ�း�နှှင့််� နား�းလည််မှုုများ�း�ကိုု� လည်းး�
လေ့�့လာာထားး�သည််။ ထိုု�သုုတေ�သနတွွင်် အ

ကြော��ာင်းး�အရာာ ဆန်းး�စစ််ချျက််နှှင့််� အရည််အသွေး�း�

ဆိုုင််ရာာ
�
ပရိိသတ််လေ့�့လာာချျက််ဟူူ၍ ဆန်းး�စစ််မှုု
နှှစ််ခုု ပါါဝင််သည််။

အကြော��ာင်းး�အရာာဆန်းး�စစ််ချျက််တွွင််

လူူ

နည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ�း�ကိုု� ဦးးတည််သော�ာ မီီဒီီ

ယာာများ�း� (မွွန််သတင်းး�အေ�ဂျျင််စီီ (MNA)၊ ကရင််
သတင်းး�စင််တာာ (KIC) နှှင့််� ကန္တာာ�ရဝတီီတိုု�င်းး�

စသည့််� သတင်းး�ဌာာနသုံးး��ခုု ကိုုယ််စား�းပြု�ုပါ
�
ါဝင််
သည််) သည်် နိုုင််ငံံလုံး
�
း�� ဆိုုင််ရာာ
�
သတင်းး�ထုုတ််

လုုပ််မှုုများ�း�နှှင့််� နှိုုင်း
� း�ယှှဉ််ပါါက သတင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််
များ�း�တွွင်် သူူတို့့�၏ ဦးးတည််အုုပ််စုုများ�း�နှှင့််� သက််

ဆိုုင််သည့််�
�
အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ကိုု� အမြဲ�ဲတစေ�
ထည့််�သွွင်းး�ထုုတ််လုုပ််ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။

ဆန်းး�စစ််ထားး�သော�ာ သတင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက်် ၁၅ ခုုမှှ
၈

ခုုတွွင််

လူူနည်းး�စုု

များ�း�ဖြ�င့််� လွွယ််ကူူ၍ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ပေါ်�်လွွင််သော�ာ ပုံံ�စံံ

ကိုု� လိုု�လားး�ကြ�သည််။ အတိုုချုု
� �ပ််ဆိုု�ရလျှှင်် သူူ

နှှင့််� မိိသားး�စုုများ�း�ပေါ်�်တွွင််လည်းး� အားး�ထားး�နေ�ရ
အချို့့���သော�ာ သတင်းး�စား�းသုံးး�� သူူများ�း�သည််

တို့့��သည်် တိိကျျမှုု၊ ထိိစပ််မှုု၊ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုု

သတင်းး�နှှင့််� အချျက််အလက််များ�း�အပေါ်�် သဘာာ

ကိုု� အလေး�းထားး�သည််။

သည််။ (ဖေ့�့စ််ဘုုတ််သည်် “သတင်းး�တုုများ�း�”နှှင့််� “

နှှင့််� လတ််တလော�ာဖြ�စ််မှုု (သတင်းး�လတ််ဆတ််မှုု)
	ထို့့��ပြ�င်် ထိုု�မီဒီ
ီ ီယာာတိုု�က််များ�း�က ဒေ�သခံံ

လူူထုု၏ နေ့�့စဉ််ဘဝနှှင့််� ကိုု�က််ညီသော�ာ
ီ
သတင်းး�
များ�း�ကိုု� ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းနေ�သည််ဟုု လူူအများ�း�က ခံံစား�း

ရသည့််�အလျော�ာ�က်် ဒေ�သခံံမီီဒီယာ
ီ ာများ�း�ကိုု� အကြီး�း�

အကျျယ်် လိုုလား
� း�ကြ�ကြော��ာင်းး� ပရိိသတ််လေ့�့လာာ
ချျက််မှှ တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။ လေ့�့လာာချျက််တွွင််ပါါဝင််
သည့််� မီီဒီီယာာများ�း�နှှင့််� DVB တို့့��သည်် လေ့�့လာာ

ချျက််တွွင််ပါါဝင််သူူများ�း�၏ ယုံံ�ကြ�ည််မှုအ
ု ရဆုံးး�� မီီဒီီ
ယာာများ�း�ဖြ�စ််သော်�်�လည်းး� နိုုင််ငံံပို
�
င််
�ု နှှင့််� စစ််တပ််ပိုုင််
�
မီီဒီယာ
ီ ာများ�း�ကိုုလ
� ည်းး� ရွေး�း�ချျယ််ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�
ရသည််။ အစိုးး��ရနှှင့််� စစ််တပ််၏ အနေ�အထားး�နှှင့််�

ပတ််သက််၍ နော�ာက််ဆုံးး�� သတင်းး�များ�း�ကိုု� ရရှိိ�နိုု�င််

ရန်် ထိုု�မီဒီ
ီ ီယာာများ�း�အပေါ်�် အားး�ကိုးး��နေ�ရသော�ာ

ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ရုုပ််မြ�င််
သံံကြား�း�သည်် သတင်းး�ရရှိိ�ရန််အတွွက်် ရွေး�း�ချျယ််

သော�ာ မီီဒီီယာာတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး�
ငယ််ရွွယ််သော�ာ မျိုး�း��ဆက််အတွွင်းး� လူူမှုုမီီဒီီယာာ

(အထူးး�သဖြ�င့််� ဖေ့�့စ််ဘုုတ််) သည်် အသုံးး�� အများ�း�

ဆုံးး��မီီဒီီယာာဖြ�စ််သည််။ မီီဒီီယာာတိုု�က််များ�း� လက််
လှှမ်းး�မီီမှုုနည်းး�ပါးး�သည့််� ဒေ�သများ�း�တွွင်် လူူအ

ဝအလျော�ာ�က်် ယုံံ�ကြ�ည််မှုမရှိ
ု �ကြော
ိ ��ာင်းး� တွေ့�့�ရ
သတင်းး�မှား��း”များ�း� ထွွက််ပေါ်�်လာာရာာဖြ�စ််သည််ဟုု
ဖော်�်�ပြ�ကြ�သည််) သို့့��သော်�်� ယုံံ�ကြ�ည််အားး�ထားး�

လော�ာက််သော�ာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�
ရရှိိ�ရန်် ခက််ခဲဲသော�ာကြော��ာင့််� သူူတို့့� ဖတ််ရသော�ာ၊
ကြ�ည့််�ရသော�ာ၊ ကြား�း�ရသော�ာ သတင်းး�များ�း�ကိုု� မှှန််

မမှှန်် စစ််ဆေး�းနိုု�င််ရန်် အခက််အခဲဲများ�း� ဖြ�စ််ပေါ်�်

စေ�သည််။ ဤသို့့�� သဘာာဝအလျော�ာ�က််ဖြ�စ််ပေါ်�်
သော�ာ မယုံံ�သင်္ကာာ�ဖြ�စ််မှုု ရှိိ�နေ�သော်�်�လည်းး�၊ ဤ
လေ့�့လာာချျက််တွွင််ပါါဝင််သော�ာ

လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�

ရင်းး�သားး�များ�း�တွွင်် မီီဒီီယာာတတ််မြော��ာက််မှုု၊ အင််
တာာနက််မီီဒီီယာာ တတ််သိိနား�းလည််မှုုမှာာ� နိိမ့််�

ကျျနေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။ နော�ာက််ဆုံးး��ရသတင်းး�များ�း�ကိုု�
ပုံံ�မှှန််ရရှိိ�ရန််

ခက််ခဲဲခြ�င်းး�နှှင့််�

အချျက််အလက််

စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�နည်းး�လမ်းး�များ�း� မရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့�� ပေါ�ါင်းး�
လိုု�က််သော�ာအခါါ

လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ�း�

သည်် မကော�ာင်းး�သော�ာ ရည််ရွွယ််ချျက််ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််
သည့််� လူူမှုမီ
ု ဒီ
ီ ယာ
ီ ာလှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း�အတွွက်် လွွယ််
ကူူသော�ာပစ််မှှတ််များ�း�အဖြ�စ််သို့့�� ကျျရော�ာက််သွားး��
နိုုင််သည့််�
�
အန္တတရာာယ််ရှိိ�နေ�သည််။

	တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း� အပေါ်�်တွွင်် အခြေ�ေပြု�ု၍

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ�း�ကိုု�

ရင်းး�မြ�စ််အဖြ�စ်် ကိုုယ််စား�းပြု�ု
�
ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည််ကိုု�
တွေ့�့�ရသည််။

လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ�း�ကိုု�

သားး�ကော�ာင််များ�း�အဖြ�စ််

ပုံံ�ဖော်�်�တင််ပြ�မှုုများ�း�ရှိိ�

သော်�်�လည်းး� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိ�သော�ာ
ိ
နေ�ရာာမှှ ဖော်�်�ပြ�

လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ�း�ကိုု�

မှုုရှား��းပါးး�သည််။ ထိုုမျှ
� ှသာာမက ပရိိသတ််လေ့�့လာာ

သားး�ကော�ာင််များ�း�အဖြ�စ်် ပုံံဖော်
� �်�တင််ပြ�မှုုများ�း�

များ�း�သည်် အခြား�း�သူူများ�း�ထက်် မီီဒီယာ
ီ ာများ�း�ထက််

ရှိိ�သော်�်�လည်းး� လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ရှိိ�သော�ာနေ�ရာာမှှ

ခံံစား�းကြ�ရပြီး�း� ရလဒ််အားး�ဖြ�င့််� မီီဒီယာ
ီ ာများ�း�အပေါ်�်

ဖော်�်�ပြ�မှုု ရှား��းပါးး�သည််။

ချျက််တွွင်် အချို့့���သော�ာ လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�
တွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုု နည်းး�ပါးး�နေ�သည််ဟုု
ယုံံ�ကြ�ည််မှုလ
ု ည်းး� နည်းး�ပါးး�ရကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိ�ရ
သည််။1

တိုုင်း
� း�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုတို့့�သည််
�
၎င်းး�တို့့�၏
�

ဒေ�သခံံလူူထုုနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� တိိကျျသော�ာ
1။

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဘာာသာာစကားး�နှှင့််� ထုုတ််လွှှင့််�သော�ာ TV (ELTV) သည်် နိုုင််ငံံတကာာ
�
ဗမာာသတင်းး�စဉ်် (BNI) ၏ ကနဦးးခြေ�ေလှှမ်းး�တစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�တွွင်် BNI အဖွဲ့့��ဝင််မီီဒီယာ
ီ ာများ�း�ဖြ�စ််သည့််�
အမျိုး�း��မျိုး�း��သော�ာ မီီဒီီယာာတိုု�က််များ�း�မှှ ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ထုုတ််လုုပ််သည့််� အပတ််စဉ််ထုုတ််လွှှင့််�မှုု အစီီအစဉ််တစ််ခုု ပါါရှိိ�သည််။ DVB မီီဒီီယာာ ပလက််ဖော�ာင်းး�မှှ ထုုတ််လွှှင့််�ထားး�သော�ာ သတင်းး�ဆော�ာင်းး�ပါးး�
များ�း�ကိုု� ဘာာသာာစကားး�မျိုး�း��စုံံ�ဖြ�င့််� ထုုတ််လွှှင့််�သည့််� အစီီအစဉ််တစ််ခုုဖြ�စ််အော�ာင်် ထိုု�အစီီအစဉ််တွွင်် ပါါဝင််သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� မီီဒီီယာာများ�း�မှှ အတူူတကွွ တည်းး�ဖြ�တ််ထားး�သည််။

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မီီဒီီယာာများ�း�ကိုု� လေ့�့လာာခြ�င်းး� / 5

မြ�န််မာာမီီဒီီယာာလုုပ််ငန်းး�၊ သတင်းး�သမား�းများ�း�နှှင့််�

အဆက််မပြ�တ်် ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအတွွက်် လှုံ့့��ဆော်�်�

အမြ�င််များ�း�၊ မီီဒီီယာာအလေ့�့အကျျင့််�များ�း�ကိုု� မျှှဝေ�

ဒီီယာာဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�၊ သင််ကြား�း�ရေး�း

က မျှော်�်��လင့််�ပါါသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� လူူနည်းး�စုု

လျှှင််

အခြား�း� အကြော��ာင်းး�အရာာထုုတ််လုုပ််သူူများ�း�နှှင့််� မီီ
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း� တို့့��ထံံမှှ ရရှိိ�သော�ာ ထော�ာက််ခံံ

အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�၍ အစီီရင််ခံံစာာကိုု�
အဆုံးး��သတ််ထားး�သည််။ ဤ ထော�ာက််ခံံအကြံ�ံပြု�ု
ချျက််များ�း�သည်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံရှိ�ိ မီီဒီီယာာများ�း�၏

အားး�ပေး�းမှုုအဖြ�စ်် အသုံးး�� ဝင််နိုုင််မည််ဟုု
�
IMS-Fojo
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ�း�ကိုု�

အထူးး�အာာရုံံ�စို�က််သည့််�
ု

ဧရိိယာာများ�း�တွွင််ဖြ�စ််သည််။

လေ့�့လာာချျက််တွွင်် ပါါဝင််ခဲ့့�သော�ာ အမျိုး� း��သားး�

ရာာတွွင်် စိိတ််ပါါဝင််စား�းစွာာ� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ပါါဝင််မှုုမရှိ�ိ
ဤလေ့�့လာာချျက််ကိုု�

ပြု�ုလုုပ််နိုုင််မည််
�

ချျဉ်းး�ကပ််ပုံံ�နည်းး�လမ်းး�များ�း�နှှင့််�

လေ့�့လာာချျက််

မဟုုတ််ပါါ။ EMReF ၏ ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုရှိိ�သော�ာ
ပြု�ုလုုပ််ရန်် အသင့််�ရှိိ�မှုတို့့
ု ကို
� လ
ု� ည်းး� IMS-Fojo က

အမျိူး�း��သမီးး�အားး�လုံးး�� ကိုု� ကျေး�း�ဇူးး�တင််ရှိိ�ကြော��ာင်းး�

အထူးး�ကျေး�း�ဇူးး�တင်် အသိိအမှှတ််ပြု�ုပါါသည််။

လွွန််ခဲ့့�သည့််� ၁၀ မတိုု�င််မီီအတွွင်းး�၊ မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ

အမျှှ

များ�း�အတွွင်းး�ရခိုုင််ပြ�ည််နယ််
�
၌

လူူထုုသည်် သတင်းး�များ�း�အချျက််အလက််များ�း� ရရှိိ�

ဖော�ာင်းး�ကိုု� သုံးး�� စွဲဲ�နိုင််မှု
ု� ု တိုးး��တက််များ�း�ပြား�း�လာာခြ�င်းး�

ပဋိိပက္ခခများ�း�ကိုု� ကြ�ည့််�လျှှင်် ဆိုုရှှယ််
�
မီီဒီယာ
ီ ာနှှင့််� မီီ

နိုုင််
� ရန်် လွွတ််လပ််မှုုရှိိ�သော�ာရင်းး�မြ�စ်် အနည်းး�ငယ််

သည်် လူူအများ�း�တင််ဆက််နေ�ကြ�သည့််� သတင်းး�

ဒီီယာာနား�းလည််တတ််မြော��ာက််မှုု မရှိိခြ� �င်းး�တို့့�� ပေါ�ါင်းး�

မျှှကိုုသာာ
�
လက််လှှမ်းး�မီီခဲ့့�ကြ�သည််။ အများ�း�စုု

အရည််အသွေး�း�အတွွက်် စိုးး��ရိိမ််မှုုများ�း� တိုးး��ပွား��းလာာ

လိုု�က််သော�ာအခါါ

အတွွက်် အင််တာာနက််ဆိုုသည််မှာာ�
�
တိုု�င်းး�တပါးး�

သည််နှှင့််�အတူူ သတင်းး�မှား��းများ�း�၊ ပုံံ�ဖျျက််ထားး�

ဆက််တွဲဲ�ဖြ�စ််ရပ််များ�း�ကိုု� တွေ့�့�မြ�င််နိုုင််သည််
�
။ ပဋိိ

အယူူအဆဖြ�စ််နေ�ခဲ့့�ကာာ

ကိုု�ယ််ပို�င််မို
ု �ုဘို�င်း
ု း�ဖုုန်းး�

သော�ာ သတင်းး�များ�း�၏ အန္တတရာာယ််ကြော��ာင့််� သတင်းး�

ပက္ခခနှှင့််�ပတ််သက််၍ ပုံံ�ဖျျက််ထားး�သော�ာ သတင်းး�

ပိုုင််ဆို
�
င််
ု� ခြ�င်းး�သည်် မျျက််စိိနော�ာက််စရာာကော�ာင်းး�ပြီး�း�

စီးး�ဆင်းး�မှုုကိုု� အားး�ပျော့�့��စေ�လျျက််ရှိိ�သည််။ မြ�န််မာာ

များ�း�သည်် ဖေ့�့ဘုုတ််ပေါ်�်တွွင်် လွှှမ်းး�မိုးး��လျျက််ရှိိ�

လက််ကိုုင််ဖုုန်း
�
း�အတွွက််နှှင့််� ဆင်းး�ကတ်် (SIM

နိုုင််ငံံ
� သားး�များ�း�သည်် သတင်းး�ရင်းး�မြ�စ်် အသစ််များ�း�

သော�ာအခါါ ပုံံ�မှှန််ထုုတ််ေ�နေ�သော�ာ မီီဒီီယာာများ�း�

card) အတွွက်် ကုုန််ကျျစရိိတ််မှာာ� အမေ�ရိိကန််

နှှင့််� ရင်းး�နှီးး��ကျွွမ်းး�ဝင််လာာသည််မှာာ� နှှစ််အနည်းး�ငယ််

၏ သတင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ�း�သို့့�� လျှံံ�ကျျလာာပြီး�း� ရိုု�

ဒေါ်�်လာာ ၃၀၀ ခန့််� ရှိိ�ခဲ့့�သည််။ ၂၀၂၀ ခုုနှှစ််တွွင််မူူ

သာာရှိိ�သေး�းပြီး�း� မီီဒီီယာာနား�းလည််တတ််မြော��ာက််မှုု

ဟင််ဂျာ�ာလူူနည်းး�စုုအပေါ်�် အမုုန်းး�တရား�းများ�း�ကိုု�

ထိုုအ
� ခြေ�ေအနေ�မျိုး�း��မဟုုတ််တော့�့�ပေ�။ ထုုတ််ဝေ�မှုု

မှာာ� ယခင််က ဦးးစား�းပေး�းသည့််� အကြော��ာင်းး�အရာာ

မီးး�လော�ာင််ရာာလေ�ပင့််�ပေး�းခဲ့့�သည််။4

မပြု�ုမီီ စာာပေ�စိိစစ််ရေး�းသို့့�� တင််ပြ�ရမှုုကိုု� ပယ််ဖျျက််

တစ််ခုုမဟုုတ််ခဲ့့�ပေ�။ ၂၀၁၇ ခုုနှှစ််နှှင့််� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််

	မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံတွွင််

လုုပ််ငန်းး�ကျွွမ်းး�ကျျင်် ပရော်�်�ဖက််ရှှင််နယ််ဖြ�စ််မှုုနှှင့််�

IMS-Fojo က ဖော်�်�ပြ�လိုု�ပါါသည််။ ထိုု�သူူတို့့�၏

နိိဒါါန်းး�
အင််တာာနက််နှှင့််�

လူူမှုမီ
ု ဒီ
ီ ီယာာပလက််

ဖြ�စ််ပွား��းခဲ့့�သော�ာ

ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသည့််�

နော�ာက််

မီီဒီီယာာနား�းလည််

ခြ�င်းး�နှှင့််�အတူူ မီီဒီယာ
ီ ာပြု�ုပြ�င််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�နှှင့််�
မီီဒီယာ
ီ ာလုုပ််ငန်းး�အတွွင်းး� အကြီး�း�အကျျယ်် ရင်းး�နှီးး��
မြှု�ု�ပ််နှံံ�မှုုများ�း�ကြော��ာင့််� မြ�န််မာ့့�မီီဒီယာ
ီ ာ အခင်းး�အကျျင်းး�
သည်် ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာခဲ့့�သည််။ လူူထုုမှာာ�လည်းး�
ပလက််ဖော�ာင်းး�အမျိုး�း��မျိုး�း��အပေါ်�်တွွင််

အမြဲ�ဲဖြ�စ််

ပေါ်�်တိုးး��ပွား��းနေ�သည့််� မီီဒီယာ
ီ ာများ�း�ကိုု� လက််လှှမ်းး�
မီီလာာကြ�သည််။
	ယနေ့�့တွွင်် မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံ၏ ၄၁ ရာာ ခိုုင််နှု
� ုန်းး�
သော�ာ

ပြ�ည််သူူလူူထုုသည််

အင််တာာနက််ကိုု�

အသုံးး�� ပြု�ုနိုုင််နေ�ကြ�ပြီ�
�
ဖြီ �စ််ပြီး�း�

လူူမှုမီ
ု ဒီ
ီ ီယာာကိုု�

တက််ကြွ�ွစွာာ� အသုံးး�� ပြု�ုကြ�သည််။2 ဖေ့�့စ််ဘုုတ််
သည်် လူူသိိများ�း�သော�ာ လူူမှုမီ
ု ဒီ
ီ ယာ
ီ ာတစ််ခုုဖြ�စ််လာာ
သည််။ ဖေ့�့စ််ဘုုတ််သည််ပင််လျှှင်် အင််တာာနက််
ဖြ�စ််သည််ဟုု မှှတ််ထင််နေ�ကြ�သူူ အများ�း�အပြား�း�ရှိိ�
သည််။3 သတင်းး�အချျက််အလက်် လက််လှှမ်းး�မီီ
ရရှိိ�မှုုမှာာ� ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� တိုးး��တက််လာာသည််နှှင့််�
2
3
4

၂၀၁၈ ခုုနှှစ််အတွွင်းး�၊ IMS- Fojo က
ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််� ပရိိသတ််လေ့�့လာာချျက််တွွင််
ယုံံကြ� �ည််အားး�ထားး�လော�ာက််သော�ာ
သတင်းး�ရင်းး� မြ�စ််များ�း�နှှင့််� ပတ််သက််သည့််�
ဗဟုုသုုတများ�း�နှှင့််� လက််လှှမ်းး�မီီမှုုတို့့�မှာာ�
လူူအများ�း�အကြား�း� ဧရာာမကွာာ�ခြား�း�မှုုရှိိ�နေ�
ကြော��ာင်းး�ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည််။

We Are Social, 2020, Digital in Myanmar 2020
IMS-Fojo, 2018, “ပရိိသတ််ရှုုထော�ာင့််�မှှ မြ�န််မာ့့� မီီဒီယာ
ီ ာများ�း�”
The New York Times, 2018, “A Genocide Incited on Facebook, With Posts from Myanmar’s Military ”, “ မြ�န််မာ့့� တပ််မတော်�်� မှှ တင််လိုုက််သော�ာ
�
ပိုုစ့််�
� နှှင့််� အတူူ ဖေ့�့စ််ဘုုတ််
ပေါ်�်မှှ လှုံ့့��ဆော်�်�လိုုက််သော�ာ
�
လူူမျိုး�း��တုုန်းး� သတ််ဖြ�တ််မှုု” ၊ https://www.nytimes.com/2018/10/15/technology/myanmar-facebook-genocide.html

6 / မြ�န််မာာ

တတ််မြော��ာက််မှုုကို�ု အရေး�းထားး�မှုုများ�း� များ�း�ပြား�း�

လက််လှှမ်းး�မီီရရှိိ�မှုကို
ု �ု တိုးး��မြှ�ှင့််�ရန််နှှင့််� မီီဒီီယာာ

ဒီီယာာတတ််သိိနား�းလည််မှုုတို့့နှ
� ှင့််� ပတ််သက််သည့််�

လာာလင့််�ကစား�း၊ ပြ�ဿနာာတစ််ရပ််အဖြ�စ််ကျျန််ရှိိ�

အမျိုး�း��အစား�းကွဲဲ�ပြား�း�စုံံ�လင််မှုကို
ု �ု

မြှ�ှင့််�တင််ရန််

ခြေ�ေခြေ�ေမြ�စ််မြ�စ််ရှိိ�သော�ာ သတင်းး�များ�း�ရရှိိ�နိုင််
ု� ရန််

နေ�သေး�းသည််။ ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််အတွွင်းး�၊ IMS- Fojo

ရည််ရွွယ််သည့််� စီီမံံချျက််အသစ််တစ််ခုုကိုု� ၂၀၁၈

အရည််အသွေး�း�ဆိုုင််ရာာ
�
လေ့�့လာာဆန်းး�စစ််သည့််�

ကပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််� ပရိိသတ််လေ့�့လာာချျက််5တွွင််

ခုုနှှစ််တွွင်် စတင််လုုပ််ဆော�ာင််ခဲ့့�သည််။ ထိုု�စီီမံံ

ချျဉ်းး�ကပ််မှုုကို�ု ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ ထို့့��ပြ�င်် လေ့�့လာာ

ယုံံ�ကြ�ည််အားး�ထားး�လော�ာက််သော�ာ သတင်းး�ရင်းး�

ချျက််သည်် နိုုင််ငံံ
� အတွွင်းး� အပစ််ပယ််ထားး�ခံံရဆုံးး��

ချျက််က IMS-Fojo ၏ မိိတ််ဘက််ဖြ�စ််သော�ာ

မြ�စ််များ�း�နှှင့််� ပတ််သက််သည့််� ဗဟုုသုုတများ�း� နှှင့််�

လူူထုုကိုု�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််�

လက််လှှမ်းး�မီီမှုုတို့့�မှာာ� လူူအများ�း�အကြား�း� ဧရာာမ

ဆော�ာင််ရွွက််ထားး�သည့််�

ကွာာ�ခြား�း�မှုုရှိ�နေ�ကြော
ိ
��ာင်းး�

ထိုု�

ဆက််လက််ဆော�ာင််ရွွက််ရန််နှှင့််� မိိတ််ဘက်် မီီဒီီ

သည့််�

လေ့�့လာာချျက််က တိုုင်း
� း�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�နှှင့််�

ယာာများ�း�၏ အဓိိကပရိိသတ််များ�း�အတွွက်် သင့််�

လေ့�့လာာခဲ့့�သည််။ လူူနည်းး�စုုတိုုင်း
� း�ရင်းး�သားး�များ�း�၏

ကျေး�း�လက််ဒေ�သတွွင််

နေ�ထိုုင််သူ
�
များ
ူ �း�သည််

လျော်�်��မည့််� သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�စုုဆော�ာင်းး�

ကိုုယ််စား�းပြု�ုမှု
�
ကို
ု �ု ဆန်းး�စစ််ရန််နှှင့််� သတင်းး�သမား�း

သတင်းး�အချျက််

ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည််။

စီီမံံချျက််မှှ

လှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း�ကိုု�

ထုုတ််လွှှင််

သည့််� ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း� (ELTV) က ထုုတ််လုုပ််
အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ကိုု�

စေ့�့စပ််စွာာ�

လက််လှှမ်းး�မီီရရှိိ�မှုု

ရန််အတွွက်် IMS-Fojo သည်် မွွန််ပြ�ည််နယ််၊

များ�း�၊ အယ််ဒီီတာာများ�း�အတွွက်် တုံ့့��ပြ�န််ချျက််နှှင့််�

ကြော��ာင့််� ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း� သက််ရော�ာက််ခဲ့့�သည််ဟုု

ကရင််ပြ�ည််နယ််နှှင့််� ကယားး�ပြ�ည််နယ််တို့့��မှှ လူူ

ထော�ာက််ခံံအကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�

ဖော်�်�ပြ�သည််။ သူူတို့့� သည်် သူူတို့့၏
� ဒေ�သနှှင့််�

နည်းး�စုု

ကြိုး�း��ပမ်းး�ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

ပတ််သက််သည့််� နော�ာက်် ဆုံးး��သတင်းး�များ�း� ရရှိိ�နိုု�င််

အလေ့�့အကျျင့််�နှှင့််�

မီီဒီီယာာနား�းလည််မှုုတို့့�ကိုု�

အချျက််အလက််များ�း� ကော�ာက််ယူူစုုဆော�ာင်းး�

ရန်် တပတ််နွွမ်းး�သတင်းး�များ�း� သို့့��မဟုုတ်် ဖေ့�့စ််

လေ့�့လာာသည့််� သုုတေ�သနတစ််ခုု ဆော�ာင််ရွွက််ရန််

မှုုကို�ု IMS- Fojo မှှ လမ်းး�ညွှှန််ကူညီ
ူ မှု
ီ ဖြု �င့််� EMReF

ဘုုတ််မှှ သတင်းး�များ�း�ကိုုသာာ
�
အားး�ထားး�နေ�ရသည််။

ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သည််။ လေ့�့လာာချျက််ကိုု� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််

မှှ သုုတေ�သန အဖွဲ့့��က ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််ဇူူလို�င််လမှှ
ု

က ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည့််� ပရိိသတ််လေ့�့လာာချျက််ပုံံစံံ
�

စက််တင််ဘာာလအတွွင်းး� တွွင်် ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။

IMS-Fojo

အလက််

အထူးး�အာာရုံံ�စို�ုက််သည််။

သည််

မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံအတွွင်းး�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ�း�အကြား�း�

မီီဒီီယာာ

လွွတ််လပ််စွာာ�ရေး�းသားး�ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုု�ခွွင့််�ကိုု�

အတိုု�င်းး�ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ပြီး�း�

မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းရန််၊ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�

စီီစဉ််တင််ဆက််မှုု၊ သတင်းး�အလေ့�့အကျျင့််�နှှင့််� မီီ

ပံ့့�ပိုးး��ရန််အတွွက််

မီီဒီီယာာအလေ့�့အကျျင့််�/

လေ့�့လာာမှုုနည်းး�လမ်းး�
ဤအစီီရင််ခံံစာာအတွွက်် မတူူညီသော�ာ
ီ
လေ့�့လာာချျက််နှှစ််ရပ်် ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သည််။ ၁) မွွန််ပြ�ည််နယ််၊ ကရင််ပြ�ည််နယ််နှှင့််� ကယားး�ပြ�ည််နယ််တို့့�တွွင််
�
တိုုင်း
� း�ရင်းး�သားး�
ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််�ထုုတ််လွှှင့််�သော�ာ ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း� (ELTV) များ�း�က ထုုတ််လုုပ််မှုုများ�း�ကိုု� ဆန်းး�စစ််သည့််� အကြော��ာင်းး�အရာာဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာချျက်် တစ််ရပ််
နှှင့််� ၂) ထိုု�ပြ�ည််နယ််များ�း�ရှိိ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�၏ မီီဒီီယာာ အလေ့�့အကျျင့််�ကိုု� လေ့�့လာာသည့််� ပရိိသတ််လေ့�့လာာချျက်် တစ််ရပ်် ဖြ�စ််သည််။

အကြော��ာင်းး�အရာာ ဆန်းး�စစ််ချျက််

အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ကိုု� ဘော�ာင််ခတ််လိုု�၍ ဖြ�စ််

အကြော��ာင်းး�အရာာ ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာမှုုကိုု� ပြု�ုလုုပ််

မှုုနှှင့််�

ရာာတွွင်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ်် ဇွွန််လနှှင့််� ဇူူလိုင််လ
�ု
အတွွင်းး�

ဖြ�စ််သည််။ သတင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ�း�ကိုု� ပရိိသတ််

အသိိအမှှတ််ပြု�ုလက််ခံံထားး�သော�ာ

ထုုတ််လွှှင့််�ခဲ့့�သော�ာ သတင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက်် စုုစုုပေါ�ါင်းး�

လေ့�့လာာချျက််အတွွက်် ဦးးတည််အုုပ််စုု ဆွေး�း�နွေး�း�

နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ ဖုံးး�� ကွွယ််ထားး�သော�ာ

၁၅ ခုုကိုု� လေ့�့လာာဆန်းး�စစ််ခဲ့့�သည််။ (မွွန််ပြ�ည််

ပွဲဲ�များ�း�တွွင်် နမူူနာာဖြ�စ််ရပ်် အဖြ�စ််လည်းး� အသုံးး�� ပြု�ု

(ဝှှက််ထားး�သော�ာ) သတင်းး�စကားး�များ�း�၊ ရည််ရွွယ််

နယ််၊ ကရင််ပြ�ည််နယ််နှှင့််� ကယားး�ပြ�ည််နယ််တို့့��မှှ

သည််။ ထိုု�သို့့� အသုံးး�� ပြု�ုခြ�င်းး�သည်် သတင်းး�

ချျက််နှှင့််� လှုံ့့��ဆော်�်�မှုုတို့့ကို
� �ု ဖော်�်�ထုုတ််ရန်် မီီဒီယာ
ီ ာ

သတင်းး�များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထုုတ််လွှှင့််�နေ�သော�ာ ELTV

နား�းလည််မှုုနှှင့််�

တတ််သိိနား�းလည််မှုု

အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ကိုု� စေ့�့စပ််စွာာ� စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�

သုံးး�� ခုုမှှ

အဆင့််�ကိုု� ဆန်းး�စစ််နိုု�င််သည့််� နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုု

သည်် ဟာာရိုးး��လက််စ််ဝဲဲလ်် (Harold Lasswell)

5

သတင်းး�

၅

ခုုစီီကို�ု

ရယူူသည််)။

IMS-Fojo, 2018, “ပရိိသတ််ရှုုထော�ာင့််�မှှ မြ�န််မာ့့� မီီဒီယာ
ီ ာများ�း�”

ပြီး�း� လူူနည်းး�စုုတိုုင်း
� း�ရင်းး�သားး�များ�း�ကိုု� ပုံံ�ဖော်�်�တင််ပြ�
ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုတို့့�ကိုု�

မီီဒီီယာာ

စိိစစ််လိုု�၍

ဖြ�စ််သည််။
မီီဒီီယာာ လေ့�့လာာချျက််များ�း�ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင််
အကြာ�ာင်းး�အရာာ ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�သည်် ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ�
ဆန်းး�စစ််မှုု

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မီီဒီီယာာများ�း�ကိုု� လေ့�့လာာခြ�င်းး� / 7

က ဝါါဒဖြ�န့််�မှုုများ�း�ကိုု� လေ့�့လာာရာာတွွင််စတင််မိိတ််

ယာာအကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ကိုု�

ဆန်းး�စစ််ရာာတွွင််

ကိုု� ထုုတ််ယူူဆင််ခြ�င််ခြ�င်းး�နှှင့််� ခြုံ�ံ�ငုံံ�ဆင််ခြ�င််ခြ�င်းး�

ဆက််ခဲ့့�သော�ာ ၁၉၂၀ ခုုနှှစ်် ကတည်းး�က လေ့�့လာာ

ရင်းး�မြ�စ််များ�း�၏ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုနှှင့််� သတင်းး�

နည်းး�လမ်းး�များ�း�8 ပေါ�ါင်းး�စပ််၍ သင်္ကေ�ေတပြု�ုသည််။

သူူများ�း�စိိတ််ဝင််စား�းခဲ့့�သည့််�

ဖော်�်�ပြ�မှုုများ�း�ကိုု� ဘော�ာင််သွွင်းး�ပုံံ�ဖော်�်�ခြ�င်းး�တို့့��ကိုု�

(ကုုတ််သတ််မှှတ််သည််။)

နည်းး�လမ်းး�6တစ််ခုု

ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�အချိိ�န််မှှစ၍ သင်္ကေ�ေတပြု�ုခြ�င်းး�

လေ့�့လာာမည််ဟုု ဆုံးး��ဖြ�တ််ခဲ့့�သည််။

(ကုုတ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�) နှှင့််� ကော�ာက််ချျက််ချျခြ�င်းး�

မွွန််သတင်းး�အေ�ဂျျင််စီီ

(MNA)

ကရင််

တို့့��နှှင့််� ပတ််သက််၍ ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာမှုုရှိိ�စေ�ရန််

သတင်းး�စင််တာာ(KIC) ကန္တာာ�ရဝတီီတိုင်း
ု� း� စသည့််�

နှှင့််� အသုံးး�� ပြု�ုသည့််� နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု� အားး�

သတင်းး�ဌာာနများ�း�မှှ ဒေ�သသုံးး�� ခုုအကြော��ာင်းး�ဖော်�်�ပြ�

ကော�ာင်းး�လာာစေ�ရန်် အမျိုး�း��မျိုး�း��သော�ာ ကိိရိိယာာများ�း�၊

သော�ာ သတင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ�း� ကိုု� ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််

နည်းး�လမ်းး�များ�း�ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ဖော်�်�ထုုတ််ခဲ့့�သည််။ ပုံံ�မှှန််

ဇွွန််လနှှင့််� ဇူူလို�င််လများ
ု
�း�အတွွင်းး�က စုုစည်းး�ခဲ့့�

အားး�ဖြ�င့််� အကြော��ာင်းး�အရာာဆန်းး�စစ််ချျက််ပြု�ုလုုပ််

သည််။ ( ထိုု�ဒေ�သများ�း�အားး�လုံးး�� ၏ သတင်းး�များ�း�

ရာာတွွင်် အရေ�အတွွက််ဆိုုင််ရာာ
�
ဆန်းး�စစ််မှုုနှှင့််�

ကိုု� ELTV များ�း�က နေ့�့စဉ်် သို့့��မဟုုတ်် အပတ််စဉ််

အရည််အသွေး�း�ဆိုုင််ရာာ
�
ဆန်းး�စစ််မှုုနည်းး�လမ်းး�များ�း�

ပင်် မဖော်�်�ပြ�သည့််�အတွွက််)။ ထိုုသတ
�
င်းး�ဌာာန သုံးး��

အကြား�း� ထူးး�ခြား�း�မှုုတစ််ခုု ပြု�ုလုုပ််ထားး�သည််။

ခုုလုံးး�� သည်် မြ�န််မာာ အပြ�ည််ပြ�ည််ဆိုုင််ရာာ
�
သတင်းး�

အရေ�အတွွက််ဆိုုင််ရာာ
�
ချျဉ်းး�ကပ််မှုုသည်် များ�း�ပြား�း�

(BNI) အဖွဲ့့��ဝင််များ�း�ဖြ�စ််သည််။ ထိုု�သတင်းး�ဌာာန

လှှသော�ာ

များ�း�၏ ဦးးတည််ပရိိသတ််မှာာ� တိုုင်း
� း�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုု

အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�

ကြို�ု�တင််

သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ သင်္ကေ�ေတ (ကုုတ််)များ�း�

များ�း�ဖြ�စ််သည််။

တွွင်် အခြေ�ေပြု�ုလျျက်် စနစ််တကျျ ကိုု�င််တွွယ််ရ

လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ KIC သည်် ကရင််လူူထုုကိုု�

သည််ဖြ�စ််ပြီး�း� အရည််အသွေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ဆန်းး�စစ််မှုု

လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ ကန္တာာ�ရဝတီီတိုင်း
ု� း�သည်် ကယားး�

နည်းး�လမ်းး�မှာာ� အကြော��ာင်းး�ရင်းး�အမှှန််ကိုု� စူးး�စမ်းး�

လူူထုုကိုု�လည်းး�ကော�ာင်းး� ဦးးတည််သည််။ ထိုု� မီီဒီီ

ဖော်�်�ထုုတ််သည့််� အမြ�င််ဖြ�င့််� လေ့�့လာာရခြ�င်းး�ဖြ�စ််

ယာာသုံးး�� ခုုသည်် သူူတို့့�၏ ဦးးတည်် ပရိိသတ််ထံံ

ကာာ အသုံးး�� ပြု�ုသော�ာ နမူူနာာများ�း�သည်် အရေ�

ရော�ာက််ရှိိ�နိုင််
ု� ရန််နှှင့််� ဗမာာစာာတမ်းး�ထိုးး�� တိုု�င်းး�ရင်းး�

အတွွက််ဆန်းး�စစ််မှုုတွွင််အသုံးး�� ပြု�ုသော�ာ

သားး�ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််�

နမူူနာာ

MNA

သည််

မွွန််လူူထုုကိုု�

ထုုတ််လွှှင့််�ချျက််များ�း�

များ�း�ထက်် ပိုုန
� ည်းး�သည််။ သိိပ္ပံံ�နည်းး�ကျျ ယုံံ�ကြ�ည််

ထုုတ််လွှှင့််�နိုုင််
� ရန််

အားး�ထားး�နိုုင််မှု
� ုရှိိ�စေ�ရန်် ပိုု�မို�ခက််ခဲဲသော်�်�လ
ု
ည်းး�

အဓိိက အားး�ထားး�ရသည််။ နမူူနာာများ�း�ကိုု� တိုု�င်းး�

အရည််အသွေး�း�ဆိုု�င််ရာာ ဆန်းး�စစ််မှုုသည်် ခြေ�ေခြေ�ေ

ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�အကြော��ာင်းး�ဖော်�်�ပြ�သည့််�

မြ�စ််မြ�စ််ဖော်�်�ပြ�သော�ာ စကားး�ရပ််များ�း�ကိုု� စေ့�့စပ််စွာာ�

သတင်းး�များ�း�ကိုု� အဓိိကရွေး�း�ချျယ််သည့့်� အမျိုး�း��

လေ့�့လာာရန််နှှင့််� ပရိိသတ််၏ အဓိိပ္ပါါ�ယ််ကော�ာက််

အစား�းအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ပြီး�း� ရွေး�း�ချျယ််ရန်် ဖြ�စ််နိုုင််
�

ယူူနိုင််ချေ
ု� �ေကိုု�

သမျှှ ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ�ဘော�ာင််ခတ််ထားး�သည််။

သီီအိုု�ရီများ
ီ �း�ထုုတ််ယူူရန််အတွွက််

ပိုု�မို�ုသင့့်�လျော်�်��သည််။

အချျက််အလက်် ဆန်းး�စစ််မှုု မပြု�ုလုုပ််မီီ၊
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အွွန််လိုု�င်းး�ပလက််ဖော�ာင်းး�ကိုု�

လေ့�့လာာချျက််၏

ရည််ရွွယ််ချျက််

(၁) ရင်းး�မြ�စ််များ�း�ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုကို
ု �ု ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�

အတွွက်် အရည််အသွေး�း�ကိုု� လေ့�့လာာဆန်းး�စစ််

နှှင့််� (၂) ထင််ရှား��းလွှှမ်းး�မိုးး��သော�ာ ကန့််�သတ််ချျက််

သည့််� ချျဉ်းး�ကပ််မှုုကို�ု ရွေး�း�ချျယ််ခဲ့့�သည််။ IMS-Fojo

များ�း�ကိုု� ဆန်းး�စစ််ခြ�င်းး�တို့့��အတွွက်် ထုုတ််ယူူဆင််

သည်် ELTV များ�း�တင််ပြ�နေ�သည့််� အကြော��ာင်းး�

ခြ�င််နည်းး�ကိုုသုံး
� း�� သော�ာ သင်္ကေ�ေတ (ကုုတ််) များ�း�

အရာာများ�း�တွွင််

ဖြ�င့််� သင်္ကေ�ေတပြု�ုခြ�င်းး� (ကုုတ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�)

လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ�း�

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုကို�ု

ပိုု�မို�နား
ု �းလည််နိုုင််
� ရန််

စနစ််ကိုုရေး�းဆွဲဲ
�
ခဲ့့�သည််
�
။ သို့့�သော်�်�လ
�
ည်းး� ဆန်းး�စစ််မှုု

လိုု�လားး�သည််ဖြ�စ််ရာာ ခြေ�ေခြေ�ေမြ�စ််မြ�စ််လေ့�့လာာမှုု

ပြု�ုလုုပ််နေ�စဉ််အတွွင်းး� သင်္ကေ�ေတများ�း� (ကုုတ််များ�း�)

ကိုု� ပြု�ုလုုပ််ရန်် လိုု�အပ််သည််။ ပိုု�မို�တိိကျျစွာာ�
ု

ကိုု�

လေ့�့လာာသော�ာအားး�ဖြ�င့််� စုုစည်းး�ထားး�သော�ာ မီီဒီီ

အတည််ပြု�ုသွားး��မည််ဖြ�စ််ရာာ အချျက််အလက််များ�း�

6
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အဆက််မပြ�တ််

အသေး�းစိိတ််ချိိ�န််ညှိိ�ပြီး�း�

ပရိိသတ််လေ့�့လာာချျက််
ပရိိသတ််လေ့�့လာာချျက််ကိုု� အရည််အသွေး�း�ဆိုုင််ရာာ
�
ဆန်းး�စစ််မှုုနည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််သည််။ ထိုု�သို့့�
ပြု�ုလုုပ််ရာာတွွင်် အချျက််အလက််များ�း�ကော�ာက််ယူူ
စုုဆော�ာင်းး�ရန််အတွွက်် ဦးးတည််အုုပ််စုု ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု
များ�း� (FGD)၊ နှှင့််� အဓိိကသတင်းး�ပေး�းနိုု�င််သူနှ
ူ ှင့််�
အင််တာာဗျူး�း�ခြ�င်းး� (KII) တို့့�� ပြု�ုလုုပ််သည််။ လေ့�့
လာာချျက််အတွွက်် ပါါဝင််မည့််�သူူများ�း�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််
ရာာတွွင်် ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုနိုင််မှု
�ု ကို
ု �ု ကြိုး�း��စား�းရှာာ�ဖွေ�ေ
လင့််�ကစား�း လေ့�့လာာချျက််တွွင််ပါါဝင််သော�ာ တိုုင်း
� �း
ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ�း�၏ မီီဒီယာ
ီ ာ အလေ့�့အကျျင့််�နှှင့််�
မီီဒီီယာာတတ််သိိနား�းလည််မှုုအဆင့််�ကိုု� ထင််ဟပ််
သော�ာစာာရင်းး�ကိိန်းး�ဂဏန်းး�အရ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုကို
ု �ု
ရရှိိ�နိုင််မည််ဟုု
ု�
ဤလေ့�့လာာချျက််က မဆိုု�ထားး�
ကြော��ာင်းး� သတိိပြု�ုရန်် အရေး�းကြီး�း�သည််။ ဤ
လေ့�့လာာချျက််သည်် ဤအကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�၏
အတွွင်းး�သဘော�ာကိုု� ညွှှန််ပြ�နိုင််
ု� ရန််နှှင့််� ပိုု�မို�ကျျယ််
ု
ပြ�န့််�သော�ာ အလွှာာ�များ�း�ကိုု� ခြုံ�ံ�ငုံံ�ကော�ာက််ချျက််ချျရန််
ပုံံ�စံံထုုတ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
အရည််အသွေး�း�ဆိုု�င််ရာာလေ့�့လာာချျက်် ပြု�ု
လုုပ််ရာာတွွင်် ပါါဝင််သူူများ�း�သည်် အရေး�းပါါသည််။
အရည််အသွေး�း�ဆိုုင််ရာာ
�
လေ့�့လာာချျက််တွွင်် အသုံးး��
ပြု�ုအာာရုံံ�စို�က််သော�ာ
ု

ဖြ�စ််ရပ််များ�း�သည််

အရေ�

အတွွက််ဆိုုင််ရာာ
�
လေ့�့လာာချျက််များ�း�တွွင်် အသုံးး�� ပြု�ု
သော�ာ ဖြ�စ််ရပ််များ�း�ထက်် ပိုုမို
� န
�ု ည်းး�ပါးး�သည််ဖြ�စ််ရာာ
လေ့�့လာာချျက််တွွင်် အသုံးး�� ပြု�ုသည့််� ဖြ�စ််ရပ််များ�း�
နှှင့််� ပါါဝင််သူူများ�း�ကိုု� ရည််ရွွယ််ချျက််ရှိိ�ရှိိ�ရွေး��း ချျယ််
ထားး�သည််။ အရေ�အတွွက််ဆိုုင််ရာာ
�
လေ့�့လာာချျက််
များ�း�တွွင်် အသုံးး�� ပြု�ုသည့််� အချျက််အလက််များ�း�၏
ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဆီီလျော်�်��မှုုနှှင့််� တန််ဖိုးး��သည်် ကျျပန်းး�
ကော�ာက််ယူူခြ�င်းး�နှှင့််� ကိုုယ််စား�းပြု�ုနို
�
င််
ု� ခြ�င်းး�တို့့�တွွင််
�
မူူတည််ပြီး�း� ရည််ရွွယ််ချျက််ရှိိ�ရှိ�ရွေး�
ိ �း ချျယ််ထားး�သော�ာ
နမူူနာာများ�း�၏ ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဆီီလျော်�်��မှုုနှှင့််� တန််ဖိုးး��

Macnamera, Jim, 2005, “Media content analysis: its uses, benefits and best practice methodology”, Asia Pacific Public Relations Journal 6(1), p. 1-34.
Ibid., p. 5.
ထုုတ််ယူူဆင််ခြ�င််သော�ာ သင်္ကေ�ေတပြု�ုမှုု (ကုုတ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�) သည်် သီီအိုရီီု� အခြေ�ေပြု�ုနည်းး�လမ်းး� ဖြ�စ််ပြီး�း� သီီအိုရီီု� များ�း�နှှင့််� အယူူအဆက ပေး�းထားး�သော�ာ ကြို�ု�တင််သတ််မှှတ််ထားး�သည့််�သင်္ကေ�ေတ
များ�း�ကိုု� အသုံးး�� ပြု�ုသည််။ ထုုတ််ယူူဆင််ခြ�င််သော�ာ သင်္ကေ�ေတပြု�ုမှုု (ကုုတ််သတ််မှှတ််ခြ�င်းး�) တွွင်် ကြို�ု�တင််သတ််မှှတ််ထားး�သော�ာ သင်္ကေ�ေတများ�း�မပါါရှိိ�ဘဲဲ အကြော��ာင်းး�ရင်းး�ကိုုဖော်
� �်�ထုုတ််သော�ာ အမြ�င််မှှ
အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ဆန်းး�စစ််သည််။ ပုံံ�မှှန််အားး�ဖြ�င့််� ထိုုနည်းး
�
�လမ်းး�နှှစ််ခုု ပေါ�ါင်းး�စပ််ထားး�ခြ�င်းး�ကိုု� အကြော��ာင်းး� အရာာ ဆန်းး�စစ််မှုုတွွင်် အသုံးး�� ပြု�ုသည််။

8 / မြ�န််မာာ

ရှိိ�မှုုသည်် ခြေ�ေခြေ�ေမြ�စ််မြ�စ််လေ့�့လာာချျက််အတွွက််

တည််နေ�ရာာအလိုု�က်် (မြို့�့��ပေါ်�်/ ကျေး�း�လက််)၊

ကျားး��၊ မ ခွဲဲ�ခြား�း�ထားး�ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�

“သတင်းး�အချျက််အလက်် ပြ�ည့််�စုံံ�ကြွ�ွယ််ဝသော�ာ

ဂျျန််ဒါါ၊ နှှင့််� အသက််အရွွယ််အလိုုက််လ
�
ည်းး� အလွှာာ�

ပါါဝင််မှုုကို�ု သေ�ချာ�ာစေ�ပြီး�း� အမျိုး�း��သားး�များ�း�ရှိိ�နေ�

ဖြ�စ််ရပ််များ�း�ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�တွွင်် မူူတည််သည််”။9

ခွဲဲ�ခြား�း�သည််။

ထိုု�နမူူနာာကော�ာက််ယူခြူ �င်းး�နည်းး�

ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််ပေါ်�်သော�ာ အဟန့််�အတားး�များ�း�

ခြုံ�ံ�ငုံံ�နိုင််မှု
ု� ု

ရရှိိ�နိုင််
ု� ရန််

လမ်းး�ဖြ�င့််� အပြ�ည့််�အဝ ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုသော�ာ နမူူနာာ

မရှိိ�စေ�ဘဲဲ သူူတို့့�၏ အမြ�င််များ�း�ကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�

လေ့�့လာာချျက််တွွင်် ပါါဝင််သူူများ�း�ကိုု� ရည််ရွွယ််ချျက််

များ�း�မပါါရှိိ�ဘဲဲ ပုံံ�သေ�ကားး�ကျျ မီီဒီယာ
ီ ာ အသုံးး�� ပြု�ုသူူ

နိုုင််သည််
�
။ ဦးးတည််အုုပ််စုုဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�များ�း�တွွင််

ဖြ�င့််� အလွှာာ�ခွဲဲ�၍ နမူူနာာကော�ာက််ယူခြူ �င်းး� ဗျူူ�ဟာာ

အမျိုး�း��မျိုး�း��ပါါဝင််စေ�ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ထားး�သည််။

တန်းး�တူူ ပါါဝင််ခြ�င်းး�နှှင့််� ငြ�င်းး�ခုံံ�ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�တို့့��

တွွင်် အခြေ�ေခံံ၍ ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သည််။ ထိုု�သို့့�

	ဒေ�သတစ််ခုုစီီတွွင်် ဦးးတည််အုုပ််စုုဆွေး�း�နွေး�း�

ပြု�ုလုုပ််နိုုင််စေ�
�
ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� လေ့�့လာာချျက််ကိုု� ဤ

ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� မီီဒီီယာာအလေ့�့အကျျင့််�ပုံံ�စံံ

မှုုလေး�းခုုနှှင့််� အဓိိကသတင်းး�ပေး�းနိုု�င််သူများ
ူ �း�နှှင့််�

နည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ရန်် သဘာာဝအလျော�ာ�က််

အမျိုး�း��မျိုး�း�� (လူူမှုမီ
ု ဒီ
ီ ယာ
ီ ာ အသုံးး�� ပြု�ုသူူများ�း�နှှင့််� လူူမှုု

အင််တာာဗျူး�း�ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး� ခြော��ာက််ခုု ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�

ရွေး�း�ချျယ််ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

မီီဒီီယာာမဟုုတ််သော�ာ

အဆင့််�မြ�င့််�မား�းခြ�င်းး�ကိုု�

သည််။ စုုစုုပေါ�ါင်းး� ဦးးတည််အုုပ််စုုဆွေး�း�နွေး�း�မှုု ၁၂ခုု

အင််တာာဗျူး�း� ၁၈ ခုုအတွွက်် ကျားး��မ ခွဲဲ�ခြား�း�ပါါဝင််

အများ�း�အပြား�း�၊

အနက်် (လူူ ၆ယော�ာက််မှှ ၈ယော�ာက််အထိိ ပါါဝင််

မှုုမှာာ�

အလယ််အလတ််၊ အနည်းး�ငယ််သာာ အသုံးး��ပြု�ု

သည််) ခြော��ာက််ခုုမှာာ� အမျိုး�း��သမိးး�များ�း�သီးး�သန့််�ဖြ�စ််

အင််တာာဗျူး�း� ၉ခုုနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�နှှင့််� အင််တာာ

သူူများ�း� ) ကိုရရ�ရှိနန�ိုငင�်သသည်။။ ထို့ပပ�ြင�်��
� နမူနနာမများက�က�ိုတတ�

ပြီး�း� ခြော��ာက််ခုုမှာာ� အမျိုး�း��သားး�သီးး�သန့််�ဖြ�စ််သည််။

ဗျူး�း� ၉ ခုု ပြု�ုလုုပ််သည််။

သူူများ�း�၊

မီီဒီီယာာများ�း�ကိုု�အသုံးး�� ပြု�ု

ခြေ�ေခြေ�ေမြ�စ််မြ�စ််

ထို့့��ပြ�င််မီီဒီီယာာကိုု�

1
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ဖြ�စ််ကာာ

အမျိုး�း��သားး�များ�း�နှှင့််�

ဇယားး� ၁။ သုုတေ�သနတွွင်် ပါါဝင််သူူများ�း� စာာရင်းး�
ပါါဝင််သူူများ�း�

ကယားး�

ကရင််

မွွန််

စုုစုုပေါ�ါင်းး�

ပါါဝင််သူူစုုစုုပေါ�ါင်းး�အရေ�အတွွက််

38

34

33

105

ကျားး��၊မ ခွဲဲ�ခြား�း�ပါါဝင််မှုု

ကျားး�� ၁၉

ကျားး�� ၁၅

ကျားး��၁၇

ကျားး�� ၅၁

မ ၁၉

မ၁၉

မ ၁၆

မ ၅၄

16-29: 22

16-29: 14

16-29: 11

16-29: 47

30-50:12

30-50: 11

30-50: 15

30-50: 38

50 အထက််: 4

50အထက််: 9

50အထက််: 7

50အထက််: 20

ကယားး�: 34

ကရင််: 26

မွွန််: 33

ကယားး�: 34

ကရင််: 3

ပအိုု�ဝ််: 6

ကရင််: 29

ရှှမ်းး�: 1

ဗမာာ: 2

မွွန််: 33

အသက််အရွွယ််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

ပအို့့��ဝ််: 6
ဗမာာ: 2
ရှှမ်းး�: 1

9 Patton, Michael Q. 1990. Qualitative Evaluation and Research Methods. London; New York: Sage Publications.
1 	မီဒဒီယယာ  အသုံးပပ��ြုသ�သူ  အမျိုးအ�အ��စားက�ကို  �ရွေးခ�ခ�ျယယ်သသောအ�အခါ   စာပပေမ�ျားတ�တ�ွငင်  မီဒဒီယယာကကို  �အနည်းငင�ယ်၊၊ အလယ်အအလတ်နနှငင့်  �အများအ�အ�ပြား � �အသုံးပပ��ြုသ�သူမများ � �ဟု  ခွဲခခ�ြားလ�လ�ေ့ရ�ရှိသသ�ည်။။  မီဒဒီယယာ  ကို  �အ
အနည်းး�ငယ်် ၊ အလယ််အလတ်် ၊ အများ�း�အပြာ�ာ အသုံးး�� ပြု�ုသူူများ�း�ဟုု သတ််မှှတ််ရာာတွွင်် နော�ာက််ခံံအကြော��ာင်းး�နှှင့််� ဓလေ့�့ထုံးး�� စံံကိုု� လိုုက််
� ရသည််။ မြ�န််မာာနိုုင််ငံံရှိ
�
�ိ လူူထုု၏ သတင်းး�နှှင့််�မီဒီ
ီ ီယာာ
အလေ့�့အကျျင့််�ကိုု� သိိရှိိ�မှုု အလွွန််နည်းး�ပါးး�သည့််�အလျော�ာ�က်် မီီဒီီယာာကိုု� အနည်းး�ငယ််သာာအသုံးး�� ပြု�ုသူူများ�း�သည်် သူူတို့့�ကိုယ််
ု� တိုု�င််ကစတင််၍ သတင်းး�အချျက််အလက််ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေမှုု နည်းး�ပါးး�သည််၊
အလယ််အလတ််အသုံးး�� ပြု�ုသူူများ�း�သည်် သတင်းး�နှှင့််�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� အနည်းး�ဆုံးး��တစ််ပတ််လျှှင််တစ််ကြိ�ိမ််ခန့််� ရှာာ�ဖွေ�ေပြီး�း� အများ�း�အပြား�း�အသုံးး�� ပြု�ုသူူများ�း�မှာာ� နေ့�့စဉ်် ကြိ�ိမ််ဖန််များ�း�စွာာ�
သတင်းး�ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေကြ�ည့််�ရှုုသည််ဟူူသော�ာ မှှန်းး�ဆချျက််ဖြ�င့််� လေ့�့လာာချျက််ကိုု� ပြု�ုလုုပ််သည််။ လေ့�့လာာချျက််က လူူမှုမီ
ု ဒီ
ီ ီယာာ အသုံးး�� ပြု�ုသူူများ�း�နှှင့််� အခြား�း�မီီဒီယာ
ီ ာ အသုံးး�� ပြု�ုသူူများ�း�ကိုုလ
� ည်းး� ခွဲဲ�ခြား�း�
ထားး�သည််။

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မီီဒီီယာာများ�း�ကိုု� လေ့�့လာာခြ�င်းး� / 9

အချျက််အလက််ကော�ာက််ယူူ

တွွင််

နှုုတ််

ပါါဝင််ရန််အတွွက်် လိုု�အပ််သော�ာ အချိိ�န််

စုုဆော�ာင်းး�ခြ�င်းး�

အားး�ဖြ�င့််� သဘော�ာတူူကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�ရန်် ရွေး�း�

ရရှိိ�ရန်် ခက််ခဲဲသည််။ ဥပမာာ၊ ကယားး�

ချျယ််ကြ�သည််။ သဘော�ာတူူညီမှု
ီ ု မရရှိိ�လျှှင်် ထိုု�

ပြ�ည််နယ််တွွင််

လေ့�့လာာချျက််ကိုု� စတင််ပြ�င််ဆင််ရာာတွွင်် IMS-

ပုုဂ္ဂိုု�� လ််ကိုု� လေ့�့လာာချျက််တွွင်် မထည့််�သွွင်းး�ပါါ။

အသက်် ၁၈နှှစ််မှှ ၂၉ နှှစ််နှှင်် ၃၀ မှှ ၅၀

ပါါဝင််သူူအားး�လုံးး�� တို့့��သည်် လေ့�့လာာချျက််၏ ရည််

နှှစ်် ရှိိ�သည့််� အုုပ််စုုများ�း�နှှင့််� ပြု�ုလုုပ််

ရွွယ််ချျက််ကိုု� နား�းလည််ကြော��ာင်းး�နှှင့််� ကော�ာက််ယူူ

သည့််� FGD နှှင့််� KII ကိုု� ညဘက််တွွင််

စုုဆော�ာင်းး�ထားး�သော�ာ

ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ရသည််။

ထိုု�အသက််အရွွယ််

မည််သို့့�� အသုံးး�� ပြု�ုမည််ဆိုု�သည််ကိုု� အသိိပေး�းပြီး�း�

အုုပ််စုုများ�း�သည််

နေ့�့ဘက််အချိိ�န််များ�း�

ကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာအော�ာင်် သုုတေ�သနအဖွဲ့့��က

တွွင််

ဆော�ာင််ရွွက််ရသည််။ အစီီရင််ခံံစာာတွွင်် ပါါဝင််သူူ

မအားး�လပ််ကြ�သော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။

Fojo ကပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ပြီး�း�ဖြ�စ််သော�ာ ပရိိသတ််လေ့�့
လာာချျက််မှှရရှိိ�သည့််� ကိိရိိယာာအမျိုး�း��မျိုး�း��၊ လမ်းး�
ညွှှန််အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု� အသုံးး�� ပြု�ုခဲ့့�သည််။ ဦးးတည််
အုုပ််စုု

ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�အတွွက််

ဦးးဆော�ာင််သူူ

လမ်းး�ညွှှန််တစ််ခုုကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သည််။ ထိုုလမ်း
�
�း ညွှှန််
တွွင်် ဦးးဆော�ာင််ဆွေး�း�နွေး�း�သူူအတွွက်် ညွှှန််ကြား�း�
ချျက််များ�း�အပြ�င်် ပါါဝင််သူူများ�း�အတွွက်် မေး�းခွွန်းး�
များ�း�နှှင့််�လုုပ််ဆော�ာင််ရမည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�လည်းး�
ပါါဝင််သည််။ ခြေ�ေခြေ�ေမြ�စ််မြ�စ်် အင််တာာဗျူး�း�ပြု�ု
လုုပ််ခြ�င်းး�အတွွက်် အင််တာာဗျူး�း�လမ်းး�ညွှှန််တစ််ခုု
ကိုု� ရေး�းဆွဲဲ�ခဲ့့�သည််။ လမ်းး�ညွှှန််တွွင်် အင််တာာဗျူး�း�

လက််မှှတ််ရေး�းထိုးး��ခြ�င်းး�မပြု�ုဘဲဲ

အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�

အားး�လုံးး�� ၏ အမည််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�မည််မဟုုတ််ပါါ။

•

သုုတသနအဖွဲဲ�သည််

စိုု�က််ပျိုး�း��ရေး�းလုုပ််ငန်းး�များ�း�ဖြ�င့််�

လက်လှမ်းမီမှု-

အချိန်နည်းပါးမှုနှင့်

ဘာာသာာ စ ကားး� ကွာာ�ခြား�း� မှုု တို့့�� အ ပြ�င််
အချျက််အလက််ကော�ာက််ယူူမှုုများ�း�ကိုု�
မွွန််စွာာ�

ပြု�ုလုုပ််နိုုင််ခဲ့့�သော်�်�လ
�
ည်းး�

ကော�ာင်းး�
ပြ�ဿနာာ

အနည်းး�ငယ််ကိုု� ရင််ဆိုုင််ခဲ့့�
� ရသည််။

အချို့့���သော�ာဒေ�သများ�း�တွွင််
ချျက််ပြု�ုလုုပ််ရန််အတွွက််

လေ့�့လာာ
ဒေ�သခံံအာာ

ဏာာပိုု�င််တို့့�ထံံမှှ ခွွင့််�ပြု�ုချျက််တော�ာင်းး�ခံံရ

ဘာသာစကား- ပါဝင်သူ တိုင်းရင်း

ခြ�င်းး�များ�း�ကိုု�

တာာဗျူး�း�တွွင််ပါါဝင််သူူများ�း�အတွွက်် မေး�းခွွန်းး�များ�း�

သားး�များ�း�သည််

ကြော��ာင့််� ကရင််ပြ�ည််နယ််နှှင့််� ကယားး�

လည်းး� ပါါဝင််သည််။ မီီဒီီယာာ တတ််သိိနား�းလည််မှုု

မြော��ာက််မှုုနှှင့််� စာာတတ််မြော��ာက််မှုုအခြေ�ေ

ပြ�ည််နယ််တို့့��တွွင််

နှှင့််� မီီဒီီယာာ အလေ့�့အကျျင့််� အလွှာာ�အမျိုး�း��မျိုး�း��

အနေ�

မတူူညီီကြ�သဖြ�င့််�

ဖတ််ရှုု၍

အတွွက်် အာာဏာာပိုု�င််တို့့�၏ ခွွင့််�ပြု�ုမှုု

အတွွက်် လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေအသုံးး�� ပြု�ုနိုုင််စေ�
�
ရန််

အတည််ပြု�ုရန််လိုု�အပ််သည့််�

လုုပ််ငန်းး�

နှော�ာ�င့််�နှေး�း�ခဲ့့�သဖြ�င့််�

ထိုု�ကိိရိိယာာများ�း�အားး�လုံးး�� ကိုု�

များ�း�အားး�လုံးး�� သည််

•

မည့််�သူူအတွွက်် လမ်းး�ညွှှန််ချျက််များ�း�အပြ�င်် အင််

မြ�န််မာာစကားး�တတ််

ရင််ဆိုုင််ခဲ့့�
� ရသည််။

ထို့့��

လေ့�့လာာချျက််
သုုတေ�သနအဖွဲ့့��

စိိန််ခေါ်�်မှုုတစ််ရပ််

သည်် အချျက််အလက်် ကော�ာက််ယူူ

လွွယ််သော�ာပုံံ�စံံဖြ�င့််� ဖန််တီးး�ထားး�သည််။ အချျက််

ဖြ�စ််လာာသည််။ ဤစိိန််ခေါ်�်မှုုကို�ု ပြေ�ေ

စုုဆော�ာင်းး�မှုုကို�ု မြို့�့��ပေါ်�်တွွင်် ပြု�ုလုုပ််ရ

အလက််ကော�ာက််ယူူစုုဆော�ာင်းး�မှုုမပြု�ုလုုပ််မီ၊ီ ထိုု�

လည််စေ�ရန််

မည့််�အစား�း ဆင််ခြေ�ေဖုံးး�� တွွင်် ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ရ

ကိိရိိယာာများ�း�ကိုု�

ဘာာသာာ

သတင်းး�များ�း�ကိုု� အသံံကျျယ််ကျျယ််ဖြ�င့််�

ပြ�န််ဆိုု�ခဲ့့�ပြီး�း� သုုတေ�သနအဖွဲ့့��အားး� လမ်းး�ညွှှန််ကိုု�

ဖတ််ပြ�ကာာ ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ရသည််။ ကရင််

အသုံးး�� ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််� ပတ််သက််၍ သင််တန်းး�ပေး�းခဲ့့�

ပြ�ည််နယ််တွွင််

သည််။ ထို့့��ပြ�င််လမ်းး�ညွှှန််နှှစ််ခုုလုံးး�� ကိုု� စမ်းး�သပ််

တစ််ရပ်် ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခဲ့့�ရသည််။ ဒေ�သိိယ

၂နာာရီီအထိိ

စစ််ဆေး�းမှုုလည်းး� ပြု�ုလုုပ််သည််။

စကားး�ကွာာ�ခြား�း�မှုုကြော��ာင့််� အချို့့���သော�ာ

အင််တာာဗျူး�း�ခြ�င်းး�သည််

လေ့�့လာာချျက််တွွင်် ပါါဝင််သူူအားး�လုံးး��သည််

သူူများ�း�သည်် လုုပ််ငန်းး�တွွင်် ပါါဝင််သော�ာ

တစ််နာာရီီကြား�း� ကြာ�ာမြ�င့််�သည််။ ဦးးတည််အုုပ််စုု

(၁) မီီဒီီယာာအလေ့�့အကျျင့််�နှှင့််� လူူဦးးရေ�ပထဝီီ

သတင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ�း�ကိုု� နား�းမလည််

ဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�နှှင့််� အင််တာာဗျူး�း�များ�း�ကိုု� ပါါဝင််

နှှင့််�ပတ််သက််သည့််�

နိုုင််ကြ�ပေ�
�
။ သုုတေ�သနအဖွဲ့့��သည်် ထိုု�

သူူများ�း�၏ ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�ရပြီး�း�

နော�ာက််ခံံအကြော��ာင်းး�ဆိုုင််ရာာ
�
မေး�းခွွန်းး�လွှာာ�နှှင့််� (၂)

စိိန််ခေါ်�်မှုုကို�ု

တခါါတရံံ

သိိရှိိ�နား�းလည််ပြီး�း� သဘော�ာတူူညီီကြော��ာင်းး�ပုံံ�စံံကိုု�

ကူူညီီပေး�းခဲ့့�သည််။

ပြု�ုလွွယ််ပြော��ာင်းး�

မြ�န််မာာဘာာသာာသို့့��

မေး�းခွွန်းး�များ�း�ပါါဝင််သော�ာ

ဖြ�ည့််�ပေး�းရန််လိုုသည််
�
။ အချို့့���သော�ာ ဖြ�စ််ရပ််များ�း�
တွွင်် ပါါဝင််သူူများ�း�သည်် သဘော�ာတူူညီီမှုုပုံံ�စံံ

•

အချိန်-

သုုတေ�သနအဖွဲ့့��သည််

အလားး�တူူစိိန််ခေါ်�်မှုု

ဘာာသာာပြ�န််ပြ�ခြ�င်းး�ဖြ�င့််�

အချို့သော

အုုပ််စုုများ�း�သည််

သည််။
ဦးးတည််အုုပ််စုုဆွေး�း�နွေး�း�ခြ�င်းး�သည်် တစ််နာာရီီခွဲဲ�မှှ

ဒေ�သသုံးး��
အသက်အရွယ်
လေ့�့လာာချျက််တွွင််

ကြာ�ာမြ�င့််�ပြီး�း�

ခြေ�ေခြေ�ေမြ�စ််မြ�စ််

လေး�းဆယ့််�ငါးး�မိိနစ််မှှ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဘာာသာာစကားး�နှှင့််�
ဒေ�သိိယစကားး�များ�း�သို့့��

ဘာာသာာ

ပြ�န််ဆိုု�ရန်် စကားး�ပြ�န််တစ််ဦးး၏ အကူူအညီီကို�ု
ရယူူခဲ့့�သည််။

1 / မြန�်မမာ


တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�
အကြော��ာင်းး�အရာာဆန်းး�စစ််ချျက််

ခုုကိုု�

ဆန်းး�စစ််ထားး�သည့််�

များ�း�နှှင့််� နှိုု�င်းး�စာာပါါက နည်းး�ပါးး�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရ

သတင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက်် ၁၅ ခုုတွွင်် ၁၃ ခုုမှာာ� ရင်းး�မြ�စ််

သည််။ ရင်းး�မြ�စ်် သုံးး�� ခုုတွွင်် တစ််ခုုသာာ အမျိုး�း��သမီးး�

နမူူနာာ သတ််မှှတ််ချျက််ကိုု� ရည််ရွွယ််ချျက််ရှိိ�ရှိိ�ဖြ�င့််�

၂ခုု သို့့��မဟုုတ်် ၃ခုု တွွင်် အမှီီ�ပြု�ုထားး�သည််။

ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး� မြ�န််မာ့့�မီီဒီီယာာများ�း�

သတင်းး�သမား�းများ�း�၏ ရှုုထော�ာင့််�မှှ ကြ�ည့််�လျှှင််

အတွွင်် ဂျျန််ဒါါကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုကို
ု �ု လေ့�့လာာခဲ့့�သည့််�

သတင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််တစ််ခုုတွွင်် ဘက််ပေါ�ါင်းး�စုံံ�မှှ

ယခင််လေ့�့လာာချျက််နှှင့််� နှိုုင်း
� း�ယှှဉ််ပါါက ELTV မီီဒီီ

နား�းစွွင့််�ပြီး�း�ကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာစေ�ရန်် အမျိုး�း��မျိုး�း��

ယာာများ�း�သည်် တွေ့�့�မြ�င််နေ�ကျျ ရလဒ််များ�း�ထက််

သော�ာအမြ�င််များ�း�ကိုု�

ရယူူခြ�င်းး�သည်် ကော�ာင်းး�

ပိုု�မို�ုကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� ဆော�ာင််ရွွက််ခဲ့့�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

မွွန််သော�ာအလေ့�့အကျျင့််�ဖြ�စ််သည််ဟုု ယူူဆသည််။

၂၀၁၇ ခုုနှှစ််အတွွင်းး� MS-Fojo က ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သော�ာ

ဥပမာာ- ပဋိိပက္ခခ သို့့��မဟုုတ်် အပြို�ု�င််အဆိုုင််
�

မြ�န််မာာမီီဒီယာ
ီ ာများ�း�အတွွင်းး� ဂျျန််ဒါါလေ့�့လာာချျက််1 ၌

လှုုပ််ရှား��းသည့််�

၌ မြ�န််မာာမီီဒီီယာာများ�း�တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�၏

ကျျယ််ပြ�န့််�စွာာ�ပါါဝင််အော�ာင််

ပြု�ုလုုပ််ထားး�သော်�်�

လည်းး� ကော�ာက််ယူူထားး�သော�ာ ဖြ�စ််ရပ််၁၅ ခုုသည််
ဆင််တူူသော�ာ အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ဖြ�င့််� ဆက််စပ််
နေ�သည််။ ၎င်းး�တို့့��မှာာ� (၁) နိုုင််ငံံရေး�း
�
နှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�
ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အကြော��ာင်းး� သတင်းး� (၂) ရပိုုင််ခွွင့််�
�
အခြေ�ေပြု�ုပြ�ဿနာာများ�း�အကြော��ာင်းး�၊ (၃) သဘာာဝ
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ဆိုုင််ရာာ
�
ပြ�ဿနာာများ�း�အကြော��ာင်းး�၊

အသုံးး�� ပြု�ုထားး�ပြီး�း�

အကြော��ာင်းး�အရာာတစ််ခုုခုုကိုု�
ယခင််က

အသံံများ�း�ပါါဝင််မှုုမှာာ� ၁၆ ရာာခိုုင််နှု
� န်း
ု း�သာာဖြ�စ််သည််

လေ့�့လာာတွေ့��့ ရှိိ�ခဲ့့�သည့််� နိုုင််ငံံဆို
�
င််ရာာ
ု�
တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််

ဟုု ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည််။ (ဒေါ်�်အော�ာင််ဆန်းး�စုုကြ�ည််

များ�း�နှှင့််� နှိုု�င်းး�စာာလျှှင်် ELTV မှှ ထုုတ််လုုပ််သည့််�

ပါါဝင််သော�ာ သတင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ�း�ကိုု� ထည့််�

သတင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ�း�တွွင်် ရင်းး�မြ�စ်် အရေ�

သွွင်းး�တွွက််ချျက််ခြ�င်းး�မပြု�ုပါါက ၁၅ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�

အတွွက််နှှင့််� အမျိုး�း��အစား�းများ�း�စွာာ�ကိုု� အသုံးး�� ပြု�ု

သာာ ရှိိ�သည််) ဤလေ့�့လာာချျက််တွွင်် အသုံးး�� ပြု�ု

ရင်းး�မြ�စ််များ�း�

ထားး�ကြော��ာင်းး�

ဖော်�်�ပြ�

သော�ာ နမူူနာာများ�း�တွွင်် တွေ့�့�ရှိိရ
� သည့််� အမျိုး�း��သမီးး�

လင့််�ကစား�း တိုးး��မြှ�ှင့််�ရမည့််� နေ�ရာာများ�း�စွာာ� ရှိိ�နေ�

အရေ�တွွက််မှာာ� အမျိုး�း��သားး�အရေ�အတွွက််ထက််

မြ�န််မာာနိုုင််ငံံရှိ
�
�ိ အခြား�း�မီီဒီီယာာ အကြော��ာင်းး�အရာာ

သေး�းသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�နှှင့််�

ပိုု�များ�း�သော်�်�လည်းး� နိုုင််ငံံရေး�း
�
နှှင့််� ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�း

ဆန်းး�စစ််လေ့�့လာာချျက််များ�း� မှ  တွေ့ရ�ရ�ှိခခ�ျကက်မများန�န�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�ကိုု� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုု

လုုပ််ငန်းး�စဉ််နှှင့််� ပတ််သက််သည့််� သတင်းး�များ�း�

နှှင့််� မတူူဘဲဲ အကြော��ာင်းး�အရာာတစ််ခုုကိုု� ဖော်�်�ပြ�

ပါါရှိိ�လာာလျှှင််ဖြ�စ််သည််။

တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�၏ အသံံများ�း� မပါါရှိိ�ချေ�ေ။

ရာာတွွင်် နမူူနာာတွွင်် ပါါဝင််သည့််� သတင်းး�ဖော်�်�ပြ�

	ဂျျန််ဒါါရှုုထော�ာင့််�မှှ ကြ�ည့််�လျှှင်် ရင်းး�မြ�စ််များ�း�

ထို့့��ပြ�င်် အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�သည်် ရပိုုင််ခွွင့််�
�
အခြေ�ေပြု�ု

ချျက််အားး�လုံးး�� တို့့��သည်် အနည်းး�ဆုံးး�� ရင်းး�မြ�စ််တစ််

တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�ပါါဝင််မှုုသည်် အမျိုး�း��သားး�

ပြ�ဿနာာများ�း�နှှင့််� ပတ််သက််သည့််� သတင်းး�များ�း�

(၄) လူူငယ််များ�း�အကြော��ာင်းး�၊ (၅) လတ််တလော�ာ
ဒေ�သတွွင်းး� ဖြ�စ််ရပ််များ�း�နှှင့််� ပတ််သက််သည့််�
သတင်းး�များ�း� စသည််တို့့�� ဖြ�စ််သည််။

1

သတင်းး�ဖော်�်�ပြ�လျှှင််ဖြ�စ််သည််။

ဆန်းး�စစ််ချျက််တွွင််

တွွင််လည်းး� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုနည်းး�ပါးး�သည််။
ထိုုမျှ
� ှသာာမက အမျိုး�း��သားး�များ�း�နှှင့််� နှိုုင်း
� း�ယှှဉ််ပါါက

သတင်းး�တင််ပြ�ချျက််များ�း�တွွင်် ပါါဝင််သည့််� ရင်းး� မြ�စ််အရေ�အတွွက််

သားး�ကော�ာင်် (ခံံရသူူ) အဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�
ဂျျန််ဒါါဆိုုင််ရာာ
�
ပုံံ�သေ�ကားး�ကျျ ဖြ�စ််သော�ာ အခန်းး�
ကဏ္ဍများ�း�တွွင််သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ပိုုမို
� ု� ပုံံ�ဖော်�်�ခံံ
ရသည််။

လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ�း�၏
ရင်းး� မြ�စ်် ၁

13%

ရင်းး� မြ�စ်် ၂

60%

ရင်းး� မြ�စ်် ၃

27%

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုနှှင့််�
ဘော�ာင််ဝင််မှုု
နမူူနာာများ�း�တွွင်် ပါါဝင််သော�ာ သတင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််
၁၅ခုုအနက််မှှ ၈ ခုုတွွင်် တိုုင်း
� း�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုု
များ�း� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု ပါါဝင််သည််။ ရင်းး�မြ�စ််များ�း�

၁၁ IMS-Fojo မှာာ� ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််တွွင်် ထုုတ််ဝေ�ခဲ့့�သော�ာ Such as “Conflicting coverage – insights into the media’s coverage of conflicts in Myanmar ” “မြ�န််မာာနို်���်ငငံံရှိိ� ပဋိိပက္ခခများ�း�
နှှင့််�ပတ််သက််၍ မီီဒီယာ
ီ ာများ�း�၏ တင််ပြ�ချျက််ကိုု� အတွွင်းး�ကျျကျျလေ့�့လာာခြ�င်းး�” စသည််။ https://www.mediasupport.org/publication/conflicting-coverage-insights-intto-the-medias-coverage-of-conflicts-in-myanmar/. ထိုုလေ့
� �့လာာချျက််တွွင်် သတင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ�း�၏ ၅၅ % သည်် ရင်းး� မြ�စ််တစ််ဦးးမှှ မပါါရှိိ�ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ််
�
တစ််ဦးးတွွင််သာာ မူူတည််
12

ထားး�ခြ�င်းး�ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။
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

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မီီဒီီယာာများ�း�ကိုု� လေ့�့လာာခြ�င်းး� / ၁1

သတင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ�း�တွွင်် ပါါဝင််သော�ာ ရင်းး� မြ�စ်် အမျိုး�း��အစား�းများ�း�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�ကိုု�

မျှှတသော�ာ

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုမှုန
ု ည်းး�လမ်းး�ဖြ�င့််�

ပုံံ�ဖော်�်�နိုု�င််ခဲ့့�

ကြော��ာင်းး� ပြ�သနေ�သည််။ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ�း�၏
ဒေ�သခံံ CSO/NGO

20%

ဒေ�သခံံလူူထုု၊ လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ�း�

33%

ဒုုက္ခခသည််များ�း�

10%

ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ�း�

အတွေး�း�အမြ�င််များ�း�ကိုု� ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုုနို
� င််
ု� ရန််
နှှင့််� သူူတို့့�၏ နေ့�့စဉ််ဘဝဖြ�တ််သန်းး�မှုုကို�ု တင််
ဆက််နိုုင််
� ရန်် နေ�ရာာတစ််ခုုကိုု� ရရှိိ�စေ�ခဲ့့�သည််။
သို့့��သော်�်�လည်းး� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�ကိုု�
ဘော�ာင််သွွင်းး�ပုံံ�ဖော်�်�မှုုနှှင့််� ပတ််သက််၍ တိုးး��မြှ�ှင့့်�

7%

အာာဏာာပိုု�င််များ�း� (ဒေ�သခံံအစိုးး��ရ အပါါအဝင််)

13%

လုုပ််ဆော�ာင််ရန််များ�း�

နိုုင််ငံံရေး�း
�
အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�

10%

ရင်းး�မြ�စ််ရွေး�း�ချျယ််မှုုတွွင််လည်းး�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုု�င််အုုပ််စုုများ�း�

ကျျန််ရှိိ�နေ�သေး�းသကဲ့့�သို့့�
ဆက််လက််

လုုပ််ဆော�ာင််စရာာများ�း�ကျျန််နေ�သေး�းသည််။ အမျိုး�း��

7%

သမီးး�များ�း�နှှင့််� တိုုင်း
� း�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�သည််
မြ�န််မာာမီီဒီီယာာများ�း�တွွင်် တွေ့�့�မြ�င််နေ�ကျျ အခြေ�ေ

အားး�လုံးး�� ၏ သုံးး�� ပုံံ�တစ််ပုံံထက််ပို
�
၍
�ု ပါါဝင််ကြော��ာင်းး�

သတင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််များ�း�တွွင်် တွေ့�့�မြ�င််ရလေ့�့ရှိိ�

အနေ�ထက်် ပိုုမို
� ကြီး�ု �း�မား�းသော�ာ အတိုုင်း
� း�အတာာဖြ�င့််�

တွေ့�့�ရသည််။

သည််။

ပါါဝင််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� အမျိုး�း��သားး�များ�း� သို့့��မဟုုတ််

ထိုု�တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််သည်် မြ�န််မာာမီီဒီီယာာများ�း�

ထိုု�သို�ဘော
ု �ာင််သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�မှုုများ�း� ကြိ�ိမ််ဖန််များ�း�စွာာ�

အာာဏာာပိုု�င််များ�း�အဆင့််�သို့့�� မရော�ာက််ရှိိ�သေး�းပေ�။

တွွင်် တွေ့�့�ရလေ့�့ရှိ�သော�ာ
ိ
ရလဒ််များ�း� ှငင့်  �နှိုငင�်းစစ�ာလလ

ပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�အတွွက်် ရှှင်းး�လင်းး�ချျက််တစ််ရပ််ကို�ု န

အများ�း�ပြ�ည််သူူဆိုင််ရာာ
ု�
ဆွေး�း�နွေး�း�မှုုများ�း�တွွင်် ထင််

လျှှင််တိုးး��တက််လာာသည့််� သဘော�ာရှိိ�ပြီး�း� တိုုင်း
� �း ရင်းး�

မူူနာာများ�း�ရယူူခဲ့့�သည့််� ပြ�ည််နယ််သုံးး�� ခုုရှိိ� လတ််တ

ရှား��းလွှှမ်းး�မိုးး��သော�ာ အသံံဖြ�စ််စေ�ရန််မှာာ� အလှှမ်းး�

သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�အားး� သူူတို့့�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််

လော�ာအခြေ�ေအနေ�များ�း�တွွင်် တွေ့�့�ရှိိ�နိုင််သည််
ု�
။ ထိုု�

ကွာာ�ဝေး�းနေ�ဆဲဲ ဖြ�စ််သည််။

သော�ာ ဖြ�စ််ရပ််များ�း�အတွွက်် အသံံထုုတ််ပေး�းနိုုင််ပုံံ
� �

ပြ�ည််နယ််သုံးး��ခုုလုံးး�� သည်် လူူနည်းး�စုုတိုုင်း
� း�ရင်းး�သားး�

ရသော်�်�လည်းး� သူူတို့့ကို
� ု� လုုပ််ပိုုင််ခွွင့််�ရှိ
�
ိ�သော�ာ အနေ�

များ�း�နှှင့််� ပတ််သက််သည့််� ပဋိိပက္ခခများ�း�၊ ရပိုုင််ခွွင့််�
�

အထားး�ဖြ�င့််� ပုံံ�ဖော်�်�မှုုများ�း� မရှိိ�ပေ�။ တိုုင်း
� း�ရင်းး�သားး�

ချိုး�း��ဖော�ာက််မှုုများ�း�နှှင့််� အထွေ�ေထွေ�ေ ဘေး�းဖယ််ထားး�

များ�း�ကိုု�

မှုုများ�း�ကိုု�

1န

လုုပ််ပိုု�င််ခွွင့််�ပေး�းအပ််ခြ�င်းး�ထက််

ကော�ာင််အဖြ�စ််ဖြ�င့််�

သားး�

ဖြေ�ေရှှင်းး�နေ�ရသည််။

ထို့့��ကြော��ာင့််�

အဆုံးး��သတ််စေ�နိုု�င််သည့််�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း� ရင််ဆိုုင််နေ�
�
ရသည့််�

ပုံံ�သေ�ကားး�ကျျဖြ�စ််နေ�သော�ာ ပုံံ�စံံဖြ�င့််� ပုံံ�ဖော်�်�ခြ�င်းး�

အခက််အခဲဲများ�း�ကိုု� သိိမြ�င််လာာအော�ာင်် အားး�ထုုတ််

မရှိိ�ကြော��ာင်းး�သေ�ချာ�ာစေ�ခြ�င်းး�နှှင့််�နှှင့််�

နေ�ရသည့််� အခြေ�ေအနေ�မျိုး�း��တွွင်် သူူတို့့�ကိုု�သားး�

လူူနည်းး�စုု

များ�း�အကြော��ာင်းး� ကြား�း�သိိစေ�ရန်် နေ�ရာာတစ််ခုုပေ�

ကော�ာင််အဖြ�စ််

ခြ�င်းး�တို့့��အကြား�း� ကော�ာင်းး�စွာာ�ဟန််ချျက််ညီီသည််။

ရွေး�း�ချျယ််မှုုတစ််ခုု ဟုု ယူူဆနိုုင််သည််
�
။

သို့့��သော်�်�လည်းး�

ပါါဝင််သော�ာ

	သို့့��သော်�်�လည်းး� နမူူနာာများ�း�တွွင်် ဒုုတိိယ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

မြော��ာက််အတွေ့�့�ရအများ�း�ဆုံးး�� ဘော�ာင််သွွင်းး�မှုု တစ််

များ�း�ကိုု� ပုံံ�သေ�ကားး�ကျျပုံံ�ဖော်�်�ခြ�င်းး�များ�း� ပါါရှိိ�နေ�

ခုုမှာာ� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�ကိုု� အရင်းး�

ဟန််ရှိိ�သည််။

အမြ�စ််တစ််ခုုအဖြ�စ်် ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ မွွန််

နမူူနာာများ�း�တွွင််

သတင်းး�ဖော်�်�ပြ�ချျက််အချို့့���တွွင််

ပုံံ�ဖော်�်�ရန််မှာာ�

မြ�င််သာာသော�ာ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�အားး� ဘော�ာင််

သတင်းး�အေ�ဂျျင််စီီမှှ ရယူူထားး�သော�ာ သတင်းး�တစ််

သွွင်းး�ပုံံ�ဖော်�်�မှုုကိုု� လေ့�့လာာသော�ာအခါါ (တိုုင်း
� �း ရင်းး�

ပုုဒ််တွွင်် မွွန််လူူငယ််များ�း�ကိုု� ဒေ�သခံံစီးး�ပွား��းရေး�း

သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�ဘက််မှှ ကြ�ည့််�သူူများ�း�၏ သ

လုုပ််ငန်းး�ရှှင််များ�း�အတွွက််

ဘော�ာထားး�ရည််မှှန်းး�ချျက််မှာာ� ၎င်းး�၏ ပုံံ�ရိိပ််များ�း�၊

အဖြ�စ််

အသံံများ�း�၊ အင််တာာဗျူး�း�များ�း�ဖြ�င့််� သတင်းး�ဖော်�်�ပြ�

သတင်းး�စင််တာာမှှ ရယူူထားး�သော�ာ သတင်းး�တွွင််

ချျက််ကိုု� တွေ့�့�မြ�င််ပြီး�း�သော�ာအခါါ ကျျန််ရစ််ခဲ့့�သည််)၊

မူူ “ကော်�်�” တို့့��၏ ရိုးး��ရာာစီီမံံအုုပ််ချုု�ပ််မှုု စနစ််၏

ကိုးး��ကွွယ််သည့််�ဘာာသာာအရ

တန််ဖိုးး��နှှင့််�ပတ််သက််သည််

လူူနည်းး�စုုများ�း�ကိုု�

အရင်းး�အမြ�စ််တစ််ခုု

မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ထားး�သည််။

ကရင််

ပရိိသတ််လေ့�့လာာချျက််

အတွွက််ပြု�ုလုုပ််သော�ာ

FGD နှှင့််� KII တို့့��တွွင်် ပါါဝင််သူူ စုုစုုပေါ�ါင်းး� ၁၀၅
ဦးး ရှိိ�သည််။ အမျိုး�း��သားး� ၅၁ ဦးးနှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�
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အများ�း�ဆုံးး�� မီီဒီီယာာဖြ�စ််ပြီး�း� ၄ဦးးတွွင်် ၃ဦးးသည််

များ�း�ပြီး�း� လူူမှုမီ
ု ဒီ
ီ ီယာာကိုု� နှှစ််သက််သူူမှာာ� သုံးး�� ဦးး

နှှစ််သက််သော�ာ သတင်းး�ရင်းး�မြ�စ််ကိုု� လေ့�့လာာ

ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�ကိုု� အနည်းး�ဆုံးး��တပတ််လျှှင််တစ််

တွွင်် ၁ဦးးရှိိ�သည််။

ရာာတွွင်် ကရင််လူူမျိုး�း��များ�း�သည်် သိိသိိသာာသာာ

ကြိ�ိမ်် ကြ�ည့််�ရှုုကြ�ပြီး�း� နေ့�့စဉ််ကြ�ည့််�ရှုုသူမှာာ�
ူ ၁၀ ဦးး

“မိိတ််ဆွေ�ေများ�း�နှှင့််� ဆွေ�ေမျိုး�း��သားး�ချျင်းး�များ�း�”

ထူးး�ခြား�း�နေ�ပြ�န််သည််။ ၁၀ ဦးးတွွင်် ၈ ဦးးသည််

တွွင်် ၅ဦးးထက်် ပိုု�များ�း�သည််။ ကယားး� (ကရင််နီီ)

အမျိုး�း��အစား�းသည်် တတိိယနေ�ရာာတွွင်် ရှိိ�သည််။

ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�ကိုု� ညွှှန််ပြ�ကြ�သည််။ ၁၀ဦးးတွွင််

များ�း� (ကယားး�ပြ�ည််နယ််တွွင်် နေ�ထိုု�င််သူူများ�း�)

(၁၀

စတုုတ္ထထနေ�ရာာမှာာ�

၇ ဦးးနီးး�ပါးး�မှာာ� မိိတ််ဆွေ�ေများ�း�နှှင့််� ဆွေ�ေမျိုး�း��သားး�ချျင်းး�

ကမူူ ၁၀ ဦးးတွွင်် ၂ဦးးနှုုန်းး�ကသာာ ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�

သတင်းး�စာာနှှင့််� အင််တာာနက််ဖြ�စ််သည််။ အသက််

များ�း�ကိုု� သတင်းး�ရင်းး�မြ�စ််အဖြ�စ်် ပြ�ဆိုု�သည််။ ၁၀

ကိုု� နေ့�့စဉ််ကြ�ည့််�ရှုုကြော��ာင်းး�ဖော်�်�ပြ�ကြ�သည််။ အင််

အရွွယ််ကိုုလို
� �က််
ု ၍

ဦးးတွွင်် ၆ ဦးးခန့််�မှာာ� လူူမှုမီ
ု ဒီ
ီ ီယာာမှှ သတင်းး�ရယူူ

တာာနက််ကိုု� လက််လှှမ်းး�မီီအသုံးး�� ပြု�ုလာာနိုုင််သော�ာ
�

ရင်းး�မြ�စ််များ�း� မတူူညီီကြ�သည််မှာာ� အံ့့�ဩဘွွယ််

အခါါ ကရင််တို့့�သည််လ
�
ည်းး� ပြော��ာင်းး�လဲဲလာာသည််။

မဟုုတ််ပေ�။

အင််တာာနက််မဟုုတ််သော�ာ မီီဒီယာ
ီ ာကိုုသာာ
�
အသုံးး��

အသက််ငယ််ရွွယ််သော�ာ သူူများ�း�သည်် လူူမှုမီ
ု ဒီ
ီ ီ

“ကျွွန််မတို့့��

ပြု�ုသူူ အများ�း�ဆုံးး�� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည့််� အုုပ််စုုဖြ�စ််ပြီး�း�

ယာာကိုု� သတင်းး�ရင်းး�မြ�စ််အဖြ�စ််ပိုု�၍ ရွေး�း�ချျယ််

အကြော��ာင်းး�တွေ�ေကိုု� ကျွွန််မသားး�က ပြော��ာပြ�

၁၀ဦးးတွွင်် ၄ ဦးးကသာာ အင််တာာနက််ကိုု� နေ့�့စဉ််

ဖော်�်�ပြ�လိုု�ကြ�သည််။

တယ််လေ�။ တခါါတလေ� ဒီီနား�းတဝိုု�က်် ဖြ�စ််

ဦးးတွွင််

၂ဦးးနှုုန်းး�)။

နှှစ််သက််သော�ာ

သတင်းး�

ကြော��ာင်းး�သိိရသည််။

လေ့�့လာာချျက််တွွင််ပါါဝင််သည့််�

ရွာာ�နီးး�တဝိုု�က််မှာာ�

ဖြ�စ််နေ�တဲ့့�

ပျျက််နေ�တာာတွေ�ေကိုု� သားး�က ဓါါတ််ပုံံ�ရိုု�က််

အသုံးး�� ပြု�ုနိုုင််သည််ဟုု
�
ဆိုုသည််
�
။ လေ့�့လာာချျက််
ကယားး�လူူမျိုး�း��များ�း�

“ကျွွန််တော်�်�ကတော့�့� ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�က

အကြား�း�တွွင်် ၁၀ ဦးးတွွင်် ၆ ဦးးခန့််�က အင််တာာ

ထုုတ််လွှှင့််�တဲ့့� သတင်းး�ကိုု� ကြ�ည့််�ရတာာပိုု�

နက််ကိုု� နေ့�့စဉ််အသုံးး�� ပြု�ုသည််နှှင့််� နှိုုင်း
� း�ယှှဉ််ကြ�ည့််�

ကြို�ု�က််တယ််။ အသံံပဲဲကြား�း�ရတာာမဟုုတ််ဘူးး�

နိုုင််သည််
�
။

လေ�။ ရုုပ််ပုံံ�တွေ�ေလဲဲမြ�င််ရတာာကိုးး��”

“မိိတ််ဆွေ�ေများ�း�နှှင့််� ဆွေ�ေမျိုး�း��သားး�ချျင်းး�များ�း�” ကိုု�

(အမျိုး�း��သားး�၊ ၆၂ နှှစ််၊ မွွန််ပြ�ည််နယ််)

သတင်းး�ရင်းး�မြ�စ််အဖြ�စ််ဖော်�်�ပြ�သည့််�နှုုန်းး�မှာာ� မွွန််

တွွင််ပါါဝင််သော�ာ

မွွန််နှှင့််�

	သတင်းး�ရရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််�ပတ််သက််၍

ပိုု�မို�နှ
ု ှစ််

သက််သည့််�ရင်းး�မြ�စ််ကိုု� လေ့�့လာာရာာတွွင််မူူ အ

လာာပြီး�း� ပြ�တယ််။”
(အမျိုး�း��သမီးး�၊ ၄၃ နှှစ််၊ ကယားး�ပြ�ည််နယ််)

လူူမျိုး�း��များ�း�အကြား�း�တွွင််လည်းး� မြ�င့််�မား�းသည််။ ဤ

ပြော��ာင်းး� အလဲဲရှိိ�သည််ကိုု� စိိတ််ဝင််စား�းဘွွယ််တွေ့�့�

နှှစ််သက််သော�ာ သတင်းး�ရင်းး�မြ�စ််ရွေး�း�ချျယ််မှုုတွွင််

သတင်းး�ရင်းး�မြ�စ််ကိုု� သတင်းး�ရရှိိ�သည့််� ရင်းး�မြ�စ််

ရှိိရ
� သည််။ သတင်းး�ရင်းး�မြ�စ််အဖြ�စ်် ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�

အမျိုး�း��သားး�နှှင့််� အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�အကြား�း� ပြော��ာပ

အဖြ�စ််ဖော်�်�ပြ�သည့််�နှုုန်းး�မှာာ� အညီီအမျှှဖြ�စ််သည််။

ကိုု� ပိုု�မို�နှ
ု ှစ််သက််သူူမှာာ� ၁၀ ဦးးတွွင်် ၇ ဦးးထက်် ပိုု�

လော�ာက််သည့််� ကွာာ�ခြား�း�ချျက််မရှိိ�ပါါ။ သို့့�သော်�်�
�
ပိုုမို
� ု�

သို့့��သော်�်�၊ ကယားး� (ကရင််နီီ) များ�း�အကြား�း�တွွင််မူူ

ကရင််သတင်းး�စင််တာာမှှ ထုုတ််လွှှင့််�သော�ာသတင်းး�

ဓါါတ််ပုံံ� - EMReF

1 / မြန�်မမာ


ထိုုရ
� င်းး�မြ�စ််ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််မှုု နည်းး�ပါးး�ကြ�ပြီး�း� “ မိိတ််

စကားး�မဟုုတ််သော�ာကြော��ာင့််�

ဆွေ�ေများ�း�နှှင့််� ဆွေ�ေမျိုး�း��သားး�ချျင်းး�များ�း�” ထံံမှှ သတင်းး�

သတင်းး�များ�း�ကိုု� အလုံးး�� စုံံ�နား�းလည််ရန်် အခက််အခဲဲ

ရရှိိ�သည််ဟုုဖော်�်�ပြ�သူူမှာာ� ၁၀ ဦးးတွွင်် ၃ဦးးသာာရှိိ�
သည််။

ရှုုပ််ထွေး�း�သော�ာ

ဖြ�စ််စေ�သည််။ FGD ပြု�ုလုုပ််သော�ာ အခါါတွွင်် ထိုု�
အခက််အခဲဲကိုု� ရုုန်းး�ကန််နေ�ရမှုုမှာာ� ပိုု�မို�ုပေါ်�်လွွင််
လာာသည််။ စကားး�ဝိုု�င်းး�တွွင်် ပါါဝင််သူူများ�း�ကိုု� သူူ

မီီဒီီယာာအသုံးး��ပြု�ုမှုုကိုု� စိိစစ််ခြ�င်းး�နှှင့််�

တို့့��နှှင့််� သက််ဆိုု�င််ရာာ ဒေ�သခံံမီီဒီီယာာများ�း� (မွွန််
ပြ�ည််နယ််မှှ မွွန််သတင်းး�အေ�ဂျျင််စီီ၊ ကရင််ပြ�ည််

သတင်းး�ရင်းး�မြ�စ််များ�း�

နယ််မှှ ကရင််သတင်းး�စင််တာာ၊ ကယားး�ပြ�ည််နယ််

အချို့့���သော�ာ လူူနည်းး�စုုတိုုင်း
� း�ရင်းး�သားး�များ�း�အတွွင်းး�

ထုုတ််လွှှင့််�သော�ာ သတင်းး�များ�း�ကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�စေ�ခဲ့့�

မိိတ််ဆွေ�ေများ�း�နှှင့််� ဆွေ�ေမျိုး�း��များ�း�အပေါ်�် အားး�ထားး�

သည််။

မှှ ကန္တာာ�ရဝတီီတိုု�င်းး�) ဖြ�စ််သည့််� ELTV များ�း�မှှ

မှုု မြ�င့််�မား�းနေ�ရခြ�င်းး�အကြော��ာင်းး�ရင်းး�မှာာ� လက််
လှှမ်းး�မီီအသုံးး�� ပြု�ုနိုု�င််မှုကြော
ု ��ာင့််�

ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။

ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုုင််ရာာ
�
နှှင့််� နည်းး�ပညာာပိုုင််ဆို
�
�ုင််ရာာ လက််
လှှမ်းး�မီီအသုံးး�� ပြု�ုနိုု�င််မှုသာာမက
ု

စီးး�ပွား��းရေး�းနှှင့််�

ဘာာသာာစကားး�ဟူူသော�ာ အတားး�အဆီးး�လည်းး�ရှိိ�
နေ�သည််။

ဆိုု�ရင််တော့�့�

ဘားး�အံံသွားး��ပြီး�း�ဝယ််မှှရမယ််”

လွှှင့််�ချျက််များ�း�ကိုု� မြ�န််မာာစာာတန်းး�ထိုးး��၍ ထုုတ််
လွှှင့််�သော်�်�လည်းး� ကယားး�ပြ�ည််နယ််ရှိိ� ကရော�ာ
လူူမျိုး�း��များ�း�နှှင့််� ကရင်် ပြ�ည််နယ််ရှိိ� စကော�ာ ကရင််

ဂြို�ု�လ််တုုစလော�ာင်းး�
နှှင့််�

(အချို့့���သော�ာ
လျှှပ််စစ််မီးး�

သတင်းး�စာာဖတ််ရန််

နေ�ရာာများ�း�

လိုု�အပ််သည််။

သတင်းး�စာာရော�ာင်းး�သည့််�

နေ�ရာာသို့့�� သွားး��ဝယ််နိုုင််
� ရမည််၊ သတင်းး�စာာဖြ�န့််�ဖြူး�း�
ကော�ာင်းး�စွာာ�လည််ပတ််နေ�သော�ာ

အခြေ�ေခံံအဆော�ာက််အအုံံ� လိုုအ
� ပ််သည််။ လူူမှုမီ
ု ဒီ
ီ ီ
ယာာ အသုံးး�� ပြု�ုနိုုင််
� ရန်် ကွွန််ပျူူ�တာာ သို့့��မဟုုတ်် စ
မတ််ဖုုန်းး� ရှိိရ
� မည််ဖြ�စ််သကဲ့့�သို့့�� 3/4/5/G အင််တာာ
နက််ကွွန််ရက်် လိုု�အပ််သည််။ ထို့့��ပြ�င်် နား�းထော�ာင််
လိုု�က််သည့််�၊ ကြ�ည့််�လိုု�က််သည့််� ဖတ််လိုု�က််သည့််�
သတင်းး�ကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ�နား�းလည််နိုုင််သည့််�
�
ဘာာ
သာာစကားး�ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုလည်းး� လိုု�အပ််သည််။
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�၏
အလေ့�့အကျျင့််�ကိုု�

မီီဒီီယာာ

လေ့�့လာာသော�ာအခါါ

နေ�ကြော��ာင်းး� တွေ့�့�ရှိိရ
� သည််။ သူူတို့့သည််
�
ဒေ�သခံံ
ဘာာသာာစကားး�မှှ မတူူညီီသော�ာ ဒေ�သိိယစကားး�
ကျေး�း�လက််ဒေ�သမှှ

အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�သည်် ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� စာာမ

ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�ကြ�ည့််�ရန်် ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�စက််၊

ထိုု�

အကြော��ာင်းး�အရာာကိုု� ပိုု�မို�ုရှှင်းး�လင်းး�စွာာ� တွေ့�့�မြ�င််
လာာရသည််။ အများ�း�အပြား�း�သည်် မြ�န််မာာစကားး�
ကိုု� သင််ကြား�း�ထားး�ကြ�သော်�်�လည်းး� မိိခင််ဘာာသာာ

1

ရည််ရွွယ််ပြီး�း� ဒေ�သခံံဘာာသာာစကားး�နှှင့််� ထုုတ််

ပြော��ာဆိုုသူ
� ူများ�း�ဖြ�စ််သည််။

(အမျိုး�း��သမီးး� ၊ ၃၆ နှှစ််၊ ကရင််ပြ�ည််နယ််)

ရေး�းအတွွက််

ပရိိသတ််များ�း�လိုု�အပ််ချျက််ကိုု� ဖြ�ည့််�တင်းး�ပေး�းရန််

များ�း� စသည့််� ပရိိသတ််အချို့့���အတွွက်် စိိန််ခေါ်�်မှုုရှိိ�

“သတင်းး�စာာဖတ််ချျင််တယ််

အတွွက််)

ထိုု�မီဒီ
ီ ီယာာသုံးး�� ခုုသည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

တတ််မှုုကြော��ာင့််� ပိုု�၍ စိိန််ခေါ်�်မှုုများ�း�သည််။15
	ဂျျန််ဒါါရှုုထော�ာင့််�မှှ ကြ�ည့််�လျှှင်် အမျိုး�း��သမီးး�
များ�း�သည််

အမျိုး�း��သားး�များ�း�ထက််

သတင်းး�

အချျက််အလက်် လက််လှှမ်းး�မီီရရှိိ�မှုု ပိုု�မို�ုနည်းး�ပါးး�
သည််။

လေ့�့လာာချျက််တွွင််

လေ့�့လာာချျက််မစတင််မီီ
မေး�းခွွန်းး�လွှာာ�များ�း�မှှ

ပါါဝင််သူူများ�း�ကိုု�

ဦးးစွာာ�ဝေ�ငှှထားး�သော�ာ

ရရှိိ�သည့််�

ရလဒ််တွွင််

သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊1 ဦးတတည်အအုပပ်စစုဆွေးန�န�ွေးပ�ပ�
ပွဲဲ�များ�း�မှှ

သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�

ထိုု�အချျက််ကိုု�

တိုု�က််ရိုက််မတွေ့�
�ု
�့ ရှိိ�ရသော်�်�လည်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�နှှင့််�
အင််တာာဗျူး�း�များ�း�ပြု�ုလုုပ််နေ�စဉ််အတွွင်းး� ရရှိိ�သည့််�
မှှတ််ချျက််များ�း�က တခါါတရံံ အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�သည််
သူူတို့့� ခင််ပွွန်းး�သည််များ�း� သို့့��မဟုုတ်် ဖခင််များ�း�၏
ဟန့််�တားး�မှုုခံံရကြော��ာင်းး� ပြ�သနေ�သည််။ ဥပမာာ
အင််တာာနက်် သို့့��မဟုုတ်် လူူမှုမီ
ု ဒီ
ီ ီယာာ အသုံးး�� ပြု�ု
မှုုကိုု� ဟန့််�တားး�ခြ�င်းး�မျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။ ကယားး�ပြ�ည််
နယ််ကျေး�း�လက််ဒေ�သမှှ

အသက််

၂၆

နှှစ််

အရွွယ််ရှိိ� အမျိုး�း��သမီးး�တစ််ဦးး၏ ပြော��ာကြား�း�ချျက််
မျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။

“ကျွွန််မယော�ာက်ျားး���က ဖေ့�့စဘုုတ််သုံးး��ခွွင့််�မ
ပြု�ုဘူးး�။ ကျွွန််မကိုု� တခြား�း�လူူတွေ�ေနဲ့့� စကားး�
ပြော��ာမှာာ�စိုးး��လို့့��တဲ့့�။ သူူသာာ ဖေ့�့စ််ဘုုတ််သုံးး��ခွွင့််�
ပြု�ုရင်် ကျွွန််မကတော့�့� ဖေ့�့စ််ဘုုတ််ကိုု� နေ့�့
တိုု�င်းး� နေ�ရာာတိုု�င်းး�မှာာ� သုံးး�� နေ�မှာာ�လေ�”
လက််လှှမ်းး�မီီမှုမရှိ
ု ခြိ� �င်းး�၏ နော�ာက််ဆက််တွဲဲ�အဖြ�စ််
သတင်းး�နှှင့််� အချျက််အလက််များ�း� ရရှိိ�နိုင််ရေး�း
ု�
အတွွက်် သူူတို့့သည််
�
အခြား�း�သူူများ�း�ကိုု� အားး�ထားး�
နေ�ရသည််။ ခင််ပွွန်းး�သည််က ဖေ့�့စ််ဘုုတ််သုံးး�� ခွွင့််�မ
ပေး�း၍ မသုံးး�� ရဟုု ဆိုုသော�ာ
�
အမျိုး�း��သမီးး�က ဖေ့�့စ််
ဘုုတ််ပလက််ဖော�ာင်းး�တွွင်် ဖော်�်�ပြ�သော�ာ အကြော��ာင်းး�
အရာာများ�း�ကိုု� ခင််ပွွန်းး�သည််က သူူမအားး�ပြ�န််ပြော��ာ
ပြ�မည််ဖြ�စ််သည်် ဟုု ရှှင်းး�ပြ�သည််။ အခြား�း�ပါါဝင််
သူူများ�း�တွွင််လည်းး� အလားး�တူူ အမူူအကျျင့််�များ�း�ကိုု�
တွေ့�့�ရသည််။ စာာမတတ််၍သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊
ပစ္စစည်း�း ကိိရိိယာာ မရှိိ၍
� သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ကိုုယ််
�
တိုု�င််သတင်းး�ရရှိိ�ရန်် အခွွင့််�အလမ်းး� မရှိိ�သည့််�
သူူများ�း�မှာာ� အသက််ကြီး�း�သော�ာ ပရိိသတ််များ�း�သာာ
မဟုုတ််ပေ�။ အထက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�အတိုုင်း
� �း ၊
မိိမိိတို့့��၏ ရပ််ရွာာ�နှှင့််� မိိမိိတို့့��နှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့်််��
ကိိစ္စစရပ််များ�း�အတွွက်် နော�ာက််ဆုံးး�� ရ သတင်းး�များ�း�
ရရှိိ�ရန်် မိိတ််ဆွေ�ေများ�း�၊ မိိသားး�စုု၊ နှှင့််�ဒေ�သခံံ
အာာဏာာပိုု�င်် (ရွာာ�လူူကြီး�း� စသည့််�) တို့့�� အပေါ်�်
အားး�ထားး�နေ�ရသော�ာ သူူများ�း�က “နှုုတ််ဖြ�င့််�ပြ�န််
ပြော��ာသော�ာ စကားး�” ကိုု� သတင်းး�ရင်းး�မြ�စ််အဖြ�စ််
ဖော်�်�ပြ�ကြ�သည််။
	လ္ဘဘက််ရည််ဆိုု�င််၊ ဈေး�း သို့့��မဟုုတ်် ဆွေ�ေမျိုး�း��
များ�း�နှှင့််�

တွေ့�့�ဆုံံ�စဉ််

သတင်းး�များ�း�ကိုု�
သူူများ�း�က

စကားး�စမြ�ည််ပြော��ာရာာမှှ

သိိရှိိ�ရလေ့�့ရှိိ�သည််ဟုု

ဖော်�်�ပြ�ကြား�း�သည််။

ပါါဝင််

ဖေ့�့စဘုုတ််

အသုံးး�� ပြု�ုသူူများ�း�သည်် မက််ဆင််ဂျာ�ာကိုု� သူူတို့့�၏
ကွွန််ရက််အတွွင်းး� သတင်းး�အချျက််အလက်် မျှှဝေ�
ရန််အတွွက်် အသုံးး�� ပြု�ုကြ�သည််။ ထိုု�နည်းး�လမ်းး�
ကိုု� သူူတို့့�၏ ကိုု�ယ််ပို�င််ဝေါ�
ု
ါလ််ပေါ်�်တွွင််အခြား�း�
သူူများ�း�၏ ဝေါ�ါလ််ပေါ်�်တွွင်် တိုု�က််ရိုက််တင််
�ု
ခြ�င်းး�
ထက်် ပိုုမို
� နှ
�ု ှစ််သက််ပုံံ�ရသည််မှာာ� စိိတ််ဝင််စား�းဘွွယ််
ဖြ�စ််သည််။

၂၀၁၆ ခုနနှစစ်  အချကက်အအလက်မများအ�အ�ရ (http://uis.unesco.org/en/country/mm) မြန�်မမာနနိုငင�်ငငံရရှိ  �အသက်  ၁၅ နှစစ်နနှငင့်အအ�ထက်  ပြည�်သသူလလူထထု၏၏ စာတတတ်မမြောက��က်နနှုနန်းမမ�ှာ  �၇၅.၅၅ ရာခခိုငင�်နနှုနန်း  �ရှိသသ�
သည််။ အသက်် ၁၅နှှစ််မှှ ၂၄ အတွွင်းး�စာာတတ််မြော��ာက််နှုုန်းး�မှာာ� ပိုု၍
� မြ�င့််�မား�းသည််၊ (၈၄.၇၅) ၆၅ နှှစ််အထက်် စာာတတ််မြော��ာက််နှုုန်းး�မှာာ� နည်းး�ပါးး�သည််။ (စုုစုုပေါ�ါင်းး� ၅၈.၂ ရာာခိုုင််နှု
� န်း
ု း�ရှိိ�ပြီး�း�
အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�တွွင်် ၄၉. ၂ ရာာခိုုင််နှု
� န်း
ု း�ရှိိ�သည််) လေ့�့လာာချျက််တွွင််ပါါဝင််သော�ာ သူူများ�း�တွွင်် ၂၄ ရာာခိုုင််နှု
� န်း
ု း�မှာာ� မူူလတန်းး�နှှင့််� အလယ််တန်းး�ဆင့််�ပညာာရေး�းကိုုရရှိိ
� �ကြ�ပြီး�း� ၃၁ ရာာခိုုင််နှု
� န်း
ု း�မှာာ�
အထက််တန်းး�ပညာာရေး�း ပြီး�း�ဆုံးး�� သည််။ ၁၄ ရာာခိုုင််နှု
� န်း
ု း�မှာာ� ဘွဲ့့��ရသော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� မဟာာဘွဲ့့��သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး� ရရှိိ�ပြီး�း�ကြ�ပြီး�း�၊ ကျော�ာ�င်းး�မနေ�ဖူးး�သူူ ၅ ရာာခိုုင််နှု
� န်း
ု း�ပါါဝင််သည််။

16	မေး�းခွွန်းး�လွှာာ�၏ မီီဒီယာ
ီ ာ အမျိုး�း��မျိုး�း��အသုံးး�� ပြု�ုမှုုနှှင့််� ပတ််သက််၍ မေး�းသော�ာနေ�ရာာနှှင့််� လက််လှှမ်းး�မီီသည့််� မီီဒီယာ
ီ ာကိုု� ထော�ာက််ပြ�ရန်် အခွွင့််�အလမ်းး�ပေး�းသည့််�နေ�ရာာတွွင်် ဖြေ�ေကြား�း�ထားး�သည့််� အဖြေ�ေ
များ�း�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မီီဒီီယာာများ�း�ကိုု� လေ့�့လာာခြ�င်းး� / 1၅

“တချိုု�� BGF, KNU, နဲ့့� ကျွွန််မတို့့� � ဒေ�သ
(ကရင််ပြ�ည််နယ််) နဲ့့�ပတ််သက််တဲ့့� အထူးး�
သတင်းး�တွေ�ေကိုု� ကျွွန််မမိိတ််ဆွေ�ေတွေ�ေက ပို့့��
ပေး�းတယ််။ သူူတို့့က
� မက််ဆင််ဂျာ�ာကတဆင့််�
ပို့့�တယ််
�
။ အဲဲဒါါကိုု� ကျွွန််မက ရှဲဲ� (မျှှဝေ�) လိုုက််
�
တာာပေါ့�့�”
(အမျိုး�း��သမီးး� ၄၁ နှှစ််၊ ကရင််ပြ�ည််နယ််)
“ကျွွန််မတို့့��

တက္ကကသိုု�လ််က

နော�ာက််ဆုံးး��

သတင်းး�တွေ�ေသိိချျင််ရင်် မက််ဆင််ဂျာ�ာကနေ�
ပြီး�း� သူူငယ််ချျင်းး�တွေ�ေကိုု� လှှမ်းး�မေး�းတယ််၊ ပြီး�း�
တော့�့� ကျွွန််မက သတင်းး�တခုုခုုရလာာရင််
လည်းး� မက််ဆင််ဂျာ�ာကနေ� ပို့့�ပေး�းလို
�
က််တာာပဲဲ
ု�
”
(အမျိုး�း��သမီးး�။ ၂၁၊ မွွန််ပြ�ည််နယ််)
ပုံံ� ၁။ ကယားး�၊ ကရင််နှှင့််� မွွန််ပြ�ည််နယ််တို့့��ရှိ�ိ အမျိုး�း��သားး�အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�၏ သတင်းး�ရွေး�း�ချျယ််မှုု

ဤသို့့�� မျှှဝေ�သော�ာဓလေ့�့သည်် သတင်းး�ကွာာ� ဟ
ချျက််ကိုု� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပေး�းပြီး�း� ဘေး�းအန္တတရာာယ််မရှိိ�
ဘဲဲ လုုပ််ဆော�ာင််နိုု�င််သည််။ နှုုတ််ပြော��ာသတင်းး�
သည််

သတင်းး�ရရှိိ�ရန််

အလွွတ််သဘော�ာ

လမ်းး�ကြော��ာင်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� ထို့့��ကြော��ာင့််�ပင်် သင့််�
လျော်�်��သည့််� သတင်းး�ကိုု� ရရှိိ�သင့််�သည့််�အချိိ�န််
အတွွင်းး� အချိိ�န််မီီရရှိိ�ရန်် အာာမမခံံနိုုင််ပေ�
�
။ ထိုု�မျှှ
သာာမက လူူတစ််ဦးးနှှင့််� တစ််ဦးးလက််ဆင့််�ကမ်းး�
မျှှဝေ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သော�ာကြော��ာင့််� အမှုုမဲ့့�အမှှတ််မဲ့့�ဖြ�င့််�
သတင်းး�မှား��းယွွင်းး�သွားး��ခြ�င်းး�၊

သတင်းး�မရခြ�င်းး�၊

သတင်းး�ပုံံ�ပျျက််သွားး��ခြ�င်းး� စသည့််� အန္တတရာာယ််များ�း�
ရှိိ�နေ�သည််။ သတင်းး�ပေး�းပို့့��မှုု ဖြ�စ််စဉ််တလျော�ာ�က််

အသုံးး��ပြု�ုနိုုင််သည့််�
�
သတင်းး�

ချိိ�တ််ဆက််နိုုင််ပြီး�း
� � ပရိိသတ််ပိုုမို
� ရ
ု� ရှိိ�လာာနိုင််သည််
ု�
။
ဤလေ့�့လာာချျက််တွွင််ပါါဝင််သော�ာ တိုုင်း
� �း ရင်းး�

“ကျွွန််မက “သတင်းး�” ဆိုု�တဲ့့� စကားး�လုံးး��ကိုု�
ကြား�း�လိုုက််
� ရရင်် ဒီီနေ�ရာာမှာာ� အခုုဖြ�စ််နေ�တာာ၊
ပြီး�း�တော့�့� ကျွွန််မသိိချျင််တာာကိုု� ပြော��ာတာာလို့့��
ထင််ပါါတယ််”
(အမျိုး�း��သမီးး�၊ ၃၅ နှှစ််၊ မွွန််ပြ�ည််နယ််)
မီီဒီီယာာတိုု�က််များ�း�နှှင့််� သတင်းး�သမား�းများ�း�သည််
ရင်းး�မြ�စ််အမျိုး�း��မျိုး�း��မှှ ရရှိိ�သည့််� သတင်းး�များ�း�ကိုု� မျိုး�း��

သတင်းး�ပေး�းပို့့��သူူ

တူူစုုရန်် အသုံးး�� ပြု�ုသည့််� “သတင်းး�အမျိုး�း��အစား�း”

အားး�လုံးး�� တို့့�သည််
�
မူူလသတင်းး�ကိုု� စစ််ထုုတ််ခြ�င်းး�၊

များ�း�တွွင်် မည််သည့််�သတင်းး�သည့််� မည််သည့််�

တွွင််

အသစ််အသစ််သော�ာ

သဘော�ာပေါ�ါက််သလိုု� ဘာာသာာပြ�န််ခြ�င်းး�တို့့�� ပြု�ုလုုပ််
သည််ဖြ�စ််ရာာ အချျက််အလက််များ�း�နှှင့််� ပဓာာနကျျ
သော�ာ ကွဲဲ�ပြား�း�ချျက််များ�း�ဖြ�င့််� ပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��သည််။
မက််ဆင််ဂျာ�ာမှှ ပေး�းပို့့��သော�ာ သတင်းး�ကိုုကူးး
� �ယူူပြီး�း�
ပြ�န််ပို့့��ရာာတွွင််ပင်် ရေ�ခံံမြေ�ေခံံမတူူပါါက သဘော�ာ
ပေါ�ါက််နား�းလည််မှုု လွဲဲ�မှား��းနိုုင််သေး�းသည််
�
။ သို့့��
သော်�်�လည်းး� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုု အများ�း�
အကြား�း�တွွင််

ရွေး�း�ချျယ််စရာာ

မရှိိ�တတ််ပေ�။

မိိတ််ဆွေ�ေများ�း�နှှင့််� ဆွေ�ေမျိုး�း��သားး�ချျင်းး�များ�း� လက််
ဆင့််�ကမ်းး�ပေး�းပို့့��သည့််� တပတ််နွွမ်းး�သတင်းး�များ�း�
သည််သာာ လက််လှှမ်းး�အမီီဆုံးး��ဖြ�စ််ပြီး�း� ယုံံ�ကြ�ည််
စိိတ််ချျရသည့််� သတင်းး�များ�း�ဖြ�စ််သည််။
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အမျိုး�း��အစား�းတွွင်် အခြေ�ေခံံသည်် ဟူူ၍ အရိုးး��စွဲဲ�နေ�
သည့််� နား�းလည််ထားး�မှုု ရှိိ�နေ�နိုုင််သော်�်�လ
�
ည်းး�
သတင်းး�များ�း�အပေါ်�်ထားး�ရှိိ�သည့််� လူူထုု၏ အမြ�င််
မှာာ� အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�နေ�နိုုင််သည််
�
။ တစ််ဦးးအတွွက််
ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သော�ာ သတင်းး�သည်် အခြား�း�တစ််
ဦးးအတွွက်် မသက််ဆိုု�င််သော�ာ သတင်းး�ဖြ�စ််နေ�
နိုုင််သည််
�
။ ပရိိသတ််များ�း�၏ သတင်းး�များ�း�အပေါ်�်
အမြ�င််ကိုု� သေ�သေ�ချာ�ာချာ�ာ လေ့�့လာာကြ�ည့််�ခြ�င်းး�
သည်် ဦးးတည််ပရိိသတ််အတွွက်် အကြော��ာင်းး�အရာာ
ရွေး�း�ချျယ််မှုုကို�ု ပိုု�မို�ုကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�ပြု�ုလုုပ််နိုုင််မည့််�
�
ကိိရိိယာာတစ််ခုုအဖြ�စ်် အသုံးး�� ပြု�ုနိုုင််မည််ဖြ
�
�စ််သည််။
သီးး�ခြား�း�နယ််မြေ�ေအတွွင်းး�တွွင််ဖြ�စ််စေ�၊
အုုပ််စုုခွဲဲ�အတွွင်းး�တွွင််ဖြ�စ််စေ�

သီးး�ခြား�း�

ပရိိသတ််များ�း�နှှင့််�

သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�အကြား�း�တွွင်် သတင်းး�ဆိုုသည််
�
မှာာ� လတ််တလော�ာ ဖြ�စ််ရပ််များ�း�နှှင့််� သက််ဆိုု�င််
သည့််� သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ဟုု သာာမန််
အားး�ဖြ�င့််� သတ််မှှတ််ထားး�ကြ�သည််။ ပိုု�မို�အ
ု သေး�း
စိိတ််လေ့�့လာာသော�ာအခါါ လူူအများ�း�သည်် ရာာသီီ
ဥတုု၊ (သဘာာဝဘေး�းအန္တတရာာယ််များ�း�အပါါအဝင််)၊
ပဋိိပက္ခခ ( ငြိ�ိမ်းး�ချျမ်းး�ရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််အပါါအဝင််)
နှှင့််� ပြ�စ််မှုုဆိုင််ရာာများ
ု�
�း�ကိုု� ပိုု၍
� သိိလိုုကြ�သည််
�
။1 ဤအ
အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�အားး�လုံးး�� သည်် ဖြ�စ််နိုုင််သမျှ
�
ှ
အကြိ�ိမ််များ�း�များ�း� သိိရှိိ�ထားး�ရန်် လိုု�အပ််သည််ဟုု
ခံံစား�းကြ�ရသည့််� အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ဖြ�စ််သည််။
ပဋိိပက္ခခများ�း�ပိုု�မို�ု ဖြ�စ််ပွား��းလေ့�့ရှိိ�သော�ာ ဒေ�သများ�း�
တွွင်် နေ�ထိုု�င််ကြ�သူများ
ူ �း�အတွွက်် စစ််တပ်် (တပ််
မတော်�်�) နှှင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လက််နက််ကိုုင််တို့့
�
�
အကြား�း� ထိိတွေ့�့�မှုုများ�း�နှှင့််�ဆိုုင််သည့််�
�
သတင်းး�များ�း�
ကိုု� ပိုုမို
� ဦး
ု� းစား�းပေး�းသိိရှိိ�လိုကြ�သည််
ု�
။ အလားး�တူူပင််၊
ရာာသီီဥတုုဆိုု�င််ရာာ ဘေး�းအန္တတရာာယ််များ�း� (မြေ�ေပြို�ု�
ခြ�င်းး�နှှင့််� ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��ခြ�င်းး�)ကျျရော�ာက််လေ့�့ရှိိ�သည့််�
ဒေ�သများ�း�တွွင်် နေ�ထိုု�င််သူများ
ူ �း�အတွွက်် ထိုု�ဖြ�စ််
ရပ််များ�း�အတွွက်် သတင်းး�များ�း�ကိုု� စိိတ််ဝင််စား�းမှုု
မြ�င့််�မား�းသည််။ ချုု�ပ််၍ ဆိုု�ရလျှှင်် တစ််ဦးးတစ််
ယော�ာက််၏ ဘဝနှှင့််� အသက််ရှှင််နေ�ထိုုင််မှု
� အ
ု ပေါ်�်
သက််ရော�ာက််မှုုရှိိ�သည့််� သတင်းး�အချျက််အလက််

ဥပမာ-- အချကက်အအလက်စစုဆဆောင�င်းစစ�ဉ်ကကာလလအတွငင်း  �ပါဝဝင်သသူအအများအ�အ�ပြားသ�သ�ည်  “နေပ�ြည�်တတော်ဗ�ဗ�စ်တတိုးရရ��ီးယယ�ား  �အမှု”” လူသသိမများသ�သ�ည့်  �နေပ�ြည�်တတော်ရ�ရ�ှိ  �၃နှစစ်သသမီးအအ�ရွယယ်  မိနန်းကက�လေး � ငယ်  သ
သည်် နေ့�့ကလေး�းထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�တွွင််ရှိိ�နေ�စဉ််အတွွင်းး� မုုဒိိန်းး�ကျျင့််�ခံံရသည််ဟုု စွွပ််စွဲဲ�သော�ာ အမှုုအကြော��ာင်းး� ကိုု� အလွွန််အမင်းး� သိိရှိိ�လိုကြ�သည််
�ု
။ ထိုုအ
� မှုုသည်် ပြ�ည််သူ့့�ရဲဲများ�း�က ပြ�ဿနာာဖန််တီးး�သူူ
ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေရန်် ပျျက််ကွွက််ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််� နိုုင််ငံံ
� နှှင့််�အဝှှမ်းး� အုုတ််အော်�်�သော�ာင်းး�သဲဲ ကန့််�ကွွက််သံံများ�း� ပွွင့််�ထွွက််လာာစေ�သည််။

1 / မြန�်မမာ


များ�း�ကိုု� သတင်းး�တွွင်် ထည့််�သွွင်းး�မည််ဆိုုပါ
� ါက

ခံံစား�းနေ�ကြ�ရသည််။ ကယားး�ပြ�ည််နယ်် မြို့�့��ပြ�

ရင်းး�မြ�စ််အထိိ

ဆီီလျော်�်��မှုုရှိိ�မရှိ�ကို
ိ �ု

ဧရိိယာာတွွင်် နေ�ထိုု�င််သော�ာ အသက်် ၅၆ နှှစ််

စေ�သည််။ ဦးးတည််အုုပ််စုုဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ� ၁၂ ခုုတွွင််

အရွွယ််ရှိိ� အမျိုး�း��သမီးး�ကြီး�း�က “ကျွွန််မတို့့�� က ဒီီမှာာ�

မီီဒီီယာာတိုု�က််အမျိုး�း��မျိုး�း��၊

နေ�တာာဆိုုတော့�့�
�
(ကယားး�ပြ�ည််နယ််တွွင််) ရန််

ထည့််�သွွင်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ခဲ့့�သော်�်�လည်းး�

“ကျွွန််မရဲ့့�ဘဝမှာာ� သတင်းး�တွေ�ေက တော်�်�

ကုုန််ကလူူတွေ�ေလော�ာက််တော့�့�

သတင်းး�တွေ�ေ

ကရင််နှှင့််� မွွန််ပြ�ည််နယ််များ�း�အတွွင်းး� ရှိိ� လူူနည်းး�စုု

တော်�်� အရေး�းကြီး�း�တဲ့့� ကဏ္ဍမှာာ� ပါါပါါတယ််။

အချျက််အလက််တွေ�ေကိုု� အားး�ကိုးး��နေ�စရာာ မလိုု�

တိုုင်း
� း�ရင်းး�သားး�များ�း�၏ ပိုုမို
� နှ
�ု ှစ််သက််မှုုနှှင့််� ယုံံ�ကြ�ည််

ဘာာလို့့�လဲဲဆို
�
တော့�့�
ု�
တချို့့���သတင်းး�တွေ�ေက သိိ

ဘူးး�။ ရန််ကုုန််မှာာ�တော့�့� လူူတွေ�ေက အခွွင့််�အရေး�း

မှုုအဆင့််�ကိုု�

ထားး�ဖို့့�� တကယ််အရေး�းကြီး�း�တယ််။ တချို့့���

တွေ�ေ

အချျက််အချို့့���ကိုု� တွေ့�့�ရှိိ�ရသည််။

သတင်းး�တွေ�ေကကျျတော့�့�

ကျွွန််မအတွွက််

သတင်းး�တွေ�ေ အချျက််အလက််တွေ�ေတိုုင်း
� း�ကိုု� သိိနေ�

အရေး�းပါါတယ််။ ကျွွန််မတို့့�တွေ�ေက
�
သာာမန််လူူ

ဖို့့�� လိုု�တာာပေါ့�့�” ဟုု ပြော��ာသကဲ့့�သို့့�� ပင််ဖြ�စ််သည််။

ထည့််�သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းရမည််

ဖြ�စ််သည််။

လွွတ််မသွားး��အော�ာင််လို့့��

နော�ာက််ဆုံးး�� ရ

ရွေး�း�ချျယ််ကာာ

ရင်းး�မြ�စ််အမျိုး�း��မျိုး�း��ကိုု�

ထဲဲထဲဲဝင််ဝင််

အထက််တွွင််

အဆင့််�လိုု�က််ခွဲဲ�

ကယားး�၊

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�အတိုု�င်းး�

ပါါဝင််သူူများ�း�သည်် အစိုးး��ရနှှင့််� စစ််တပ််မှှ ထုုတ််ဝေ�

တွေ�ေလေ�။ စား�းဝတ််နေ�ရေး�းအတွွက်် ရုုန်းး�ကန််

သော�ာမီီဒီယာ
ီ ာများ�း� ပေါ�ါင်းး�၍သော်�်�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊

နေ�ရတာာ၊ ဒါါကြော��ာင့််�လည်းး� သတင်းး�တွေ�ေ

လွွတ််လပ််သော�ာ နိုုင််ငံံလုံး
�
း�� ဆိုုင််ရာာ
�
မီီဒီယာ
ီ ာများ�း�နှှင့််�

အကုုန််လုံးး�� ကိုုတော့�့�
�
စိိတ််ဝင််စား�းမနေ�နိုုင််ဘူးး
� �။
ကျွွန််မကတော့�့� ကျွွန််မတို့့�ဒေ�သ
�
ရယ််၊ ကျွွန််မ
ရဲ့့� အလုုပ််အကိုုင််
� ရယ်် ( အလှှပြု�ုပြ�င််ရေး�း) နဲ့့�
ဆက််စပ််တဲ့့� သတင်းး�တွေ�ေကိုု� စိိတ််အဝင််စား�း
ဆုံးး��ပဲဲ”
(အမျိုး�း��သမီးး�၊ ၄၁ နှှစ််၊ ကယားး�ပြ�ည််နယ််
ကျေး�း�လက််ဒေ�သ)

များ�း�သည်် အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�နှှင့််� နှိုု�င်းး�ယှှဉ််ပါါက
နိုုင််ငံံရေး�း
�
နှှင့််� အားး�ကစား�းသတင်းး�များ�း�ကိုု� ပိုု�မိုု�
စိိတ််ဝင််စား�းကြ�သည််။ တဖက််တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး�
များ�း�သည်် ပညာာရေး�းနှှင့််� ကျျန်းး�မာာရေး�းတို့့��နှှင့််�
ဆက််စပ််သည့််� သတင်းး�များ�း� စသည့််� မိိမိိတို့့��
ရပ််ရွာာ�နှှင့််�

ပိုု�မို�ုနီးး�စပ််သည့််�

အရာာများ�း�နှှင့််�

ပတ််သက််သော�ာ သတင်းး�များ�း�ကိုု� ပိုု၍
� အလေး�းပေး�း
လိုု�ကြ�သည််။ ဤ အချျက််သည်် ၂၀၁၈ ခုုနှှစ််က
ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သော�ာ IMS- Fojo ၏ ပရိိသတ််လေ့�့လာာ
ချျက်် ကိုု� ထင််ဟပ််သည််။ ထိုု�လေ့�့လာာချျက််တွွင််
အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�သည်် မိိသားး�စုု ချျမ်းး�သာာသုုခနှှင့််�
ရှေ့�့�ရေး�းနှှင့််� သက််ဆိုု�င််သည့််� အကြော��ာင်းး�အရာာ
များ�း�ကိုု� ပိုု�မို�နှ
ု ှစ််သက််ကြ�သည််မှာာ� ယခုုတွေ့�့�ရှိိ�
ချျက််နှှင့််� အတူူတူူပင််ဖြ�စ််သည််။
	နေ�ထိုုင််သည့််�
�
ပထဝီီဒေ�သအရ သတင်းး�
ရွေး�း�ချျယ််မှုုမှာာ�လည်းး�

ကွာာ�ခြား�း�ကြော��ာင်းး�တွေ့�့�ရ

သည််။ မွွန််ပြ�ည််နယ််နှှင့််� ကရင််ပြ�ည််နယ််မှှ ပါါဝင််
သူူများ�း�က

မူးး�ယစ််ဆေး�းဝါးး�နှှင့််�ပတ််သက််သည့််�

သတင်းး�များ�း�ကိုု�

ထိိစပ််မှုုနှှင့််� မြ�င််ရသော�ာအထော�ာက််

သိိလိုု�နေ�သည့််�

အချိိ�န််တွွင််

ကယားး�ပြ�ည််နယ််ကျေး�း�လက််ဒေ�သမှှ ပရိိသတ််
များ�း�က ထိုု�င်းး�တွွင်် အလုုပ််သွားး��လုုပ််နေ�သော�ာ
မိိတ််ဆွေ�ေများ�း� မိိသားး�စုုများ�း�ရှိိ�နေ�သော�ာ ကြော��ာင့််�
ရွှေ့�့�ပြော��ာင်းး�လုုပ််သားး�များ�း�နှှင့််�

သက််ဆိုု�င််သည့််�

သတင်းး�များ�း�ကိုု� ပိုု�မို�ုသိိရှိိ�လို�ကြ�သည််
ု
။

တချိိ�န််

တည်းး�မှာာ�ပင်် ပါါဝင််သူူများ�း�သည်် နိုုင််ငံံ
� ၏ အခြား�း�
အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�နှှင့််� အဆက််ပြ�တ််နေ�သည််ဟုု

ခဲ့့�ကြ�သည််။ အစိုးး��ရနှှင့််� စစ််တပ််မှှ ပံ့့�ပိုးး��ထားး�သော�ာ
မီီဒီယာ
ီ ာများ�း� (MRTV စသည််) ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ရခြ�င်းး�

အထားး�များ�း� လိုု�အပ််သည််။

အကြော��ာင်းး�မှာာ� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာသော�ာ အကြော��ာင်းး�

ပရိိသတ််လေ့�့လာာချျက််၏ တစိိတ််တပိုု�င်းး�အနေ�

အနေ�အထားး�နှှင့််� ပတ််သက််သည့််� နော�ာက််ဆုံးး��

နှှင့််� IMS-Fojo သည်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုု
များ�း�၏

	ဂျျန််ဒါါရှုုထော�ာင့််�မှှ ကြ�ည့််�လျှှင်် အမျိုး�း��သားး�

ဒေ�သခံံမီီဒီယာ
ီ ာများ�း�ကိုု� လည်းး�ကော�ာင်းး� ရွေး�း�ချျယ််

ယုံံကြ� �ည််စိိတ််ချျရမှုုသည််

မီီဒီယာ
ီ ာ

ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ�း�ကိုုလ
� ည်းး�

လေ့�့လာာလိုသည််
�ု
။ ဤအုုပ််စုုများ�း�လက််လှှမ်းး�မီီပြီး�း�
နေ့�့စဉ််ပုံံ�မှှန်် အသုံးး�� ပြု�ုသည့််� မီီဒီယာ
ီ ာများ�း�ကိုု� သိိရှိိ�
နိုုင််
� ခြ�င်းး�အတွွက််သာာ မဟုုတ််ဘဲဲ ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျ
မှုု အဆင့််�ကိုုပါ
� ါ လေ့�့လာာလို�၍
ု ဖြ�စ််သည််။ 2018
ခုုနှှစ််အတွွင်းး�က IMS-Fojo မှှ ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သော�ာ
ပရိိသတ််လေ့�့လာာချျက််တွွင််

ပရိိသတ််များ�း�နှှင့််�

အမှှန််တကယ်် ထိိစပ််မှုုရှိိ�သည့််� မီီဒီယာ
ီ ာများ�း�သည််
အလှှမ်းး�ကွာာ�ဝေး�းသော�ာ နေ�ရာာရှိိ� မီီဒီယာ
ီ ာများ�း�ထက််
ပိုု�၍ ယုံံ�ကြ�ည််ထို�က််သည််ဟုု
ု
ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည််။
ထို့့��ကြော��ာင့််� တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�အတွွင််
အလားး�တူူ ဖြ�စ််ရပ််မျိုး�း��ရှိိ�နေ�ပါါက တွေ့�့�မြ�င််လိုု�ခဲ့့�
သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� ELTV များ�း�၏ ရည််ရွွယ််ချျက််
ရှိိ�ရှိ�ိ ဦးးတည််ထားး�သော�ာ အုုပ််စုုများ�း�ဟုု ယူူဆထားး�
သူူများ�း�အကြား�း�တွွင််ဖြ�စ််သည််။
ဤခေါ�ါင်းး�စဉ််ဖြ�င့််� လေ့�့လာာရာာတွွင်် ပါါဝင််
သူူများ�း�အားး� သတင်းး�ရင်းး�မြ�စ်် အမျိုး�း��မျိုး�း��ပါါရှိိ�သော�ာ
ကတ််ပြား�း�များ�း�ကိုု� တူူရာာစုု၍ အမျိုး�း��အစား�းခွဲဲ�စေ�ခဲ့့�
သည််။ ထိုု�ကတ််ပြား�း�များ�း�တွွင်် သတင်းး�ရရှိိ�နိုုင််
�
သော�ာ မီီဒီီယာာအမျိုး�း��မျိုး�း��အပြ�င်် မိိတ််ဆွေ�ေများ�း�၊
မိိသားး�စုုနှှင့််� အာာဏာာပိုု�င််စသည့််� အထွေ�ေထွေ�ေ
ရင်းး�မြ�စ််များ�း�လည်းး� ထည့််�သွွင်းး�ထားး�သည််။ ပထ
မအချီီ�တွွင်် သတင်းး�နှှင့််� အချျက််အလက််များ�း�
ရှာာ�ဖွေ�ေသည့််�အခါါ အသုံးး�� ပြု�ုလိုု�သည့််� သူူတို့့�နှှင့််�
အသက််ဆိုုင််ဆုံး
�
း�� သတင်းး�ရင်းး�မြ�စ််ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�
သည့််�

ကတ််ပြား�း�များ�း�ကိုု�

ဒုုတိိယအချီီ�တွွင််
ရင်းး�မြ�စ််မှှ

ရွေး�း�ချျယ််စေ�သည််။

အယုံံ�ကြ�ည််ရဆုံးး�� သတင်းး�

ယုံံ�ကြ�ည််မှုအ
ု နည်းး�ဆုံးး��

သတင်းး�

ခြ�င်းး�ရာာများ�း�တွွင်် အစိုးး��ရ သို့့��မဟုုတ်် စစ််တပ််၏
ရသတင်းး�များ�း�ကိုု� ဤရင်းး�မြ�စ််များ�း�မှှ ရရှိိ�နိုင််
ု� ခြ�င်းး�
ကြော��ာင့််� ဟုု ပါါဝင််သူူများ�း�ကဆိုုသည််
�
။

ဆီီလျော်�်��မှုုအရှိိ�ဆုံးး�� ကော်�်�လံံမှာာ� အာာဏာာပိုုင််
�
တွေ�ေကိုု� ထည့််�စေ�ချျင််တယ််။ ဘာာလို့့��လဲဲဆိုု�
တော့�့� တစ််ခုုခုုလုုပ််ဖို့့ဆို
� ု� သူူတို့့က
� အာာဏာာရှိိ�
တာာလေ�။ ကျွွန််မတို့့�� က သူူတို့့� ဘာာတွေ�ေလုုပ််
နေ�တယ််ဆိုု�တာာ သိိဖို့့�� လိုု�တယ််”
(အမျိုး�း��သမီးး�၊ ၂၀ နှှစ််၊ ကယားး�ပြ�ည််နယ််)
“ကျွွန််တော်�်�က အစိုးး��ရသတင်းး�တွေ�ေကိုု� သိိရ
ဖို့့�� MRTV ကြ�ည့််�တယ််။ အဲဲဒါါကအစိုးး��ရ
သတင်းး�တွေ�ေ အဓိိက လွှှင့််�တာာလေ�။ စစ််တပ််
သတ င်းး� တွေ�ေ အ ကြော��ာ င်းး� သိိချျင်် ရ င််တော့�့�
MWD ကြ�ည့့်�တယ််။ စကိုု�င်းး�နက်် အပ််တူူ
ဒိိတ််လိုု�င်းး�ကတော့�့� လွှှတ််တော်�်�နဲ့့� ဆိုု�င််တဲ့့�
သတင်းး�တွေ�ေ လွှှင့််�တယ််။
(အမျိုး�း��သားး�၊ ၄၄နှှစ််၊ မွွန််ပြ�ည််နယ််)
သို့့�သော်�်�လ
�
ည်းး� ထိုု� ရုုပ််သံံလိုုင်း
� း�များ�း�မှှ အချို့့���သည််
ဘက််လိုုက််မှု
�
ရှိ
ု ိ�ကြော��ာင်းး� သိိရှိိ�ထားး�ကြ�ပြီး�း� ထိုု�
အချျက််ကိုု� အာာရုံံ�စို�က််
ု ၍ သတင်းး�ကိုု� ရယူူကြ�ပုံံ�
ပေါ်�်သည််။ ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရမှုု နှှင့််�ပတ််သက််၍
ဆွေး�း�နွေး�း�သော�ာအခါါ အစိုးး��ရပိုုင််
� မီီဒီီယာာနှှင့််� စစ််
တပ််ပိုု�င််

မီီဒီီယာာများ�း�ကိုု�

ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရမှုု

အနည်းး�ဆုံးး��နေ�ရာာတွွင်် ထားး�ရှိိ�ကြ�သည််ကိုုလ
� ည်းး�
တွေ့�့�ရသည််။
အထွေ�ေထွေ�ေသတင်းး� များ�း�နှှင့််�ပတ််သက််၍
ပါါဝင််သူူများ�း�သည်် ဒေ�သတွွင်းး� ရှိိ�နေ�သော�ာ မီီဒီီ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မီီဒီီယာာများ�း�ကိုု� လေ့�့လာာခြ�င်းး� / ၁၇

ယာာကိုု� ပိုု�၍အခိုု�င််အမာာ ရွေး�း�ချျယ််ကြ�သည််ကိုု�

မွွန််ပြ�ည််နယ််တွွင်် အမျိုး�း��သမီးး� FGD တစ််ခုု ပြု�ုလုုပ််နေ�ပုံံ�

တွေ့�့�ရသည််။ ဒေ�သခံံမီီဒီီယာာတိုုက််
�
(မွွန််ပြ�ည််
နယ််ရှိိ� မွွန််သတင်းး�အေ�ဂျျင််စီီ၊ ကရင််ပြ�ည််နယ််ရှိိ�
ကရင််သတင်းး�စင််တာာ၊ နှှင့််� ကယားး�ပြ�ည််နယ််ရှိိ�
ကန္တာာ�ရဝတီီတိုင်း
ု� း�) များ�း�ကိုု� မကြာ�ာခဏ ဖော်�်�ပြ�ကြ�
ပြီး�း�

ဘာာသာာစကားး�သည််

အရေး�းကြီး�း�သော�ာ

အကြော��ာင်းး�အချျက််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််ကိုု� အလေး�း
ပေး�း ဆွေး�း�နွေး�း�ရာာတွွင််လည်းး� ထိုု�မီဒီ
ီ ီယာာများ�း�ကိုု�
မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး��ပြ�ကြ�သည််။

“ဆီီလျော်�်��မှုုအရှိိ�ဆုံးး�� ကော်�်�လံံမှာာ� မွွန််သတင်းး�
အေ�ဂျျင််စီီကတ််ကိုု� ထားး�ချျင််တယ််။ ဘာာလို့့��
လဲဲဆိုုတော့�့�
�
ဒေ�သခံံမီီဒီယာ
ီ ာလည်းး�ဖြ�စ််တယ််၊
ကျွွန််မတို့့�� ဘာာသာာစကားး�နဲ့့�လည်းး� သတင်းး�
တင််ပြ�တယ််။ ဒါါကြော��ာင့််� တခြား�း�ဟာာတွေ�ေ
ထက်် ဒီီဟာာက ပိုု� သင့််�လျော်�်��တယ််လို့့�� ထင််
တယ််”

ဓါါတ််ပုံံ� - EMReF

(အမျိုး�း��သမီးး�၊ ၃၁နှှစ််၊ မွွန််ပြ�ည််နယ််)

“RFA နဲ့့� BBC ကဖော်�်�ပြ�တဲ့့� သတင်းး�အများ�း�

သို့့��သော်�်�လည်းး� ဒေ�သခံံမီီဒီီယာာကိုု� အားး�လုံးး�� က

ဒေ�သခံံမီီဒီယာ
ီ ာတိုုက််များ
�
�း�သည်် ယခင််က အကြို�ု�က််

စုုက တော်�်�တော်�်�လေး�းတော့�့� သက််ဆိုုင််မှု
� ုရှိိ�

နှှစ််သက််နေ�သည််မဟုုတ််ကြော��ာင်းး� သတိိပြု�ုရန််

ဆုံးး��ဖြ�စ််သော�ာ RFA နှှင်် BBC စသည့့်� သတင်းး�ဌာာန

ပါါတယ််။ သူူတို့့က
� ဒေ�သမှာာ� အခြေ�ေစိုုက််ထား
�
း�

အရေး�းကြီး�း�သည််။ အချို့့���သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�

များ�း�ကိုုပင််
�
ကျော်�်��လွွန််ကာာ ရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�ခံံရ

တဲ့့� မီီဒီီယာာမဟုုတ််တာာကြော��ာင့််� ဒေ�သခံံမီီဒီီ

များ�း�သည်် မီီဒီီယာာများ�း�က သူူတို့့�ကိုု� အပြ�ည့််�အဝ

သည််။ ထိုု� RFA, BBC စသည့့်� သတင်းး�ဌာာန

ယာာ (ကန္တာာ�ရဝတီီ တိုု�င်းး�) နဲ့့� ယှှဉ််ရင််တော့�့�

ကိုုယ််စား�းပြု�ုနို
�
င််သည််ဟုု
ု�
မခံံစား�းကြ�ရပေ�။ သာာဓ

များ�း�သည်် တိုုင်း
� း�ရင်းး�သားး�ကိုုယ််စား�းပြု�ုမှု
�
ု ပါါဝင််နိုုင််
�

ကျွွန််တော်�်�တို့့�ဒေ�သမှာာ�
�
တကယ််ဖြ�စ််နေ�တာာ

ကအားး�ဖြ�င့််� သတင်းး�တင််ဆက််ရာာတွွင်် အသုံးး�� ပြု�ု

သော်�်�လည်းး� သူူတို့့� ပရိိသတ််များ�း�နှှင့််� ထိိစပ််မှုုမရှိိ�

တွေ�ေကိုု� မသိိနိုု�င််ဘူးး�ပေါ့�့�။

သော�ာ ဘာာသာာစကားး�ထက််

သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။

(အမျိုး�း��သားး�၊ ၂၈နှှစ််၊ ကယားး�ပြ�ည််နယ််)

ဒေ�သိိယစကားး�ကိုု� ပိုု�မို�ုပြော��ာဆိုကြ�
�ု ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�

PREFERRED NEWS SOURCES

MOST TRUSTED NEWS SOURCES

Kayah
DVB
MRTV
MRTV4
Family
Kantayawaddy
Times
Facebook

မတူူညီီသော�ာ

LEAST TRUSTED NEWS SOURCES

Kayah
DVB
7Day News
Kantayawaddy
Times
MRTV4

Kayah
Facebook

Kayin

Kayin

Kayin

DVB
MRTV
MRTV4
Family
Facebook

DVB
BBC
MRTV4
7Day News

MWD
MIZZIMA

Mon
DVB
MRTV
Mon News
agency
Family
Facebook

Facebook

Mon

Mon

DVB
Mon news
agency
MRTV
Family

MRTV
MWD
MIZZIMA

ပုံံ� - ၂။ မီီဒီီယာာများ�း�အပေါ်�် ပရိိသတ််၏ အမြ�င််ကိုု� ပြ�ည််နယ််အလိုုက််ခွဲဲ
�
�၍ ခြုံ�ံ�ငုံံ�ဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�။ ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သော�ာ အမြ�င််များ�း�၊ အပြ�ည့််�အစုံံ�မဟုုတ််၊
ပရိိသတ််များ�း�သည်် မဇ္ဇျိိ� �မမီီဒီယာ
ီ ာနှှင့််� ရင်းး�နှီးး��မှုုမရှိ�သော�ာကြော
ိ
��ာင့််� ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျမှုု အနည်းး�ဆုံးး��ဖြ�စ််နေ�သည််ကိုု� သတိိပြု�ုရမည််ဖြ�စ််သည််။

Facebook

1 / မြန�်မမာ


သူူတို့့�သည််

သတင်းး�များ�း�ကိုု�

အပြ�ည့််�အဝ

ကြုံ�ံ�တွေ့�့�ခဲ့့�ဖူးး�သော�ာ

မီီဒီီယာာများ�း�ထက််

ပိုု�၍

ခုုဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ညွှှန််ပြ�ခဲ့့�သည့််� IMS-Fojo က

ယနေ့�့မီီဒီီယာာများ�း�

ပြု�ုလုုပ််ခဲ့့�သော�ာ 2018 ခုုနှှစ်် ပရိိသတ််လေ့�့လာာ

နား�းလည််ရန်် ခက််ခဲဲကြ�သည််။ အချို့့���ကမူူ သူူတို့့�

ယုံံ�ကြ�ည််လက််ခံံကြ�သည််။

၏ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ�း�နှှင့််� ပတ််သက််၍

သည်် သတင်းး�များ�း�ကိုု� ဘက််လိုုက််မှု
�
မရှိ
ု �ဘဲဲ
ိ တင််

ချျက််တွွင််

သတင်းး�ထုုတ််လွှှင့််�ရာာတွွင််

ဆက််နိုုင််လာာသည််ဟုု
�

အတိုု�င်းး� တူူညီီမှုုရှိိ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ ဤ

တင််ဆက််ပုံံ�ကို�ု

စိိတ််ဆိုးး��မာာန််ဆိုးး�� ဖြ�စ််နေ�ကြ�သည််။

ခံံစား�းကြ�ရသည််။

သို့့��

အများ�း�အပြား�း�တွေ့�့�ရှိိ�ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည့််�

သော်�်�လည်းး� အချို့့���က မီီဒီီယာာများ�း�သည်် အရှိိ�ကိုု�

လေ့�့လာာချျက််တွွင််

ပါါဝင််သူူများ�း�က

တိိကျျ

အရှိိ�အတိုု�င်းး� သတင်းး�ပေး�းရမည့််�အစား�း ပဋိိပက္ခခ

ပြ�တ််သားး�သော�ာ အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက်် မပေး�းနိုုင််
�

“ဗီီဒီီယိုု�တစ််ခုုမှာာ� သူူတို့့�က ( ကရင််သတင်းး�

ဆီီသို့့� တွွန်းး�ပို့့��နေ�သည့််� ယိိမ်းး�ယိုုင််မှု
� ုရှိိ�သည််ဟုု

သော်�်�လည်းး� DBV သည်် ပြ�ည််သူူလူထုု
ူ နှှင့််� တူူညီီ

စင််တာာ) နာာမည််တွေ�ေရှေ့�့�မှာာ� “စော�ာ ဒါါမှှ

ခံံစား�းနေ�ကြ�သည််။

သော�ာ နေ�ရာာတစ််ခုု ရှိိ�ထားး�ပုံံ�ပေါ်�်သည််။ ဥပမာာ

မဟုုတ်် နော်�်�” လို့့�� သုံးး��ရမယ့််�အစား�း “ဦးး ဒါါမှှ

၂၀၀၇ ခုုနှှစ််တွွင်် DVB ကိုု� စတင််ကြ�ည့််�ရှုုခဲ့့�ကြ�

မဟုုတ်် ဒေါ်�်” ကိုု� သုံးး��ကြ�တယ််။ ဒါါကိုု�

“တချို့့���မီီဒီီယာာတွေ�ေက ပုံံ�ကြီး�း�ချဲ့့��ပြီး�း� ပဋိိပက္ခခ

သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�ကြ�သည််။ (ရွှေ�ေဝါါရော�ာင်် အရေး�း

ကျွွန််တော်�်� လက််မခံံနိုုင််ဘူးး
�
�။ ခင််ဗျား�း�တို့့��က

ပိုု�ဖြ�စ််အော�ာင်် ဖန််တီးး�နေ�သလိုုပဲဲလို့့
�
� ကျွွန််မ

အခင်းး�ကာာလအတွွင်းး�)

သင့််�တော်�်�တဲ့့� စကားး�လုံးး��မသုံးး��နိုုင််ဘူးး
�
�ဆိုုတာာ
�

ထင််တယ််။

	ယခင််က

ကျွွန််တော်�်�တို့့�� ယဉ််ကျေး�း�မှုုကိုု� နား�းမလည််လို့့��

တကယ််ဖြ�စ််တဲ့့�အတိုု�င်းး� တင််ပြ�သင့််�တယ််။

သည့််� အချို့့���သော�ာ မီီဒီယာ
ီ ာများ�း� (RFA, VOA, နှှင့််�

ပဲဲ။”

ကျျင့််�ဝတ််အရပေါ့�့�။”

BBC) မှာာ�မူူ ဤလေ့�့လာာချျက််တွွင််ပါါဝင််သော�ာ

(အမျိုး�း��သားး�၊ ၄၇ နှှစ််၊ ကရင််ပြ�ည််နယ််

(အမျိုး�း��သမီးး�၊ ၂၁ နှှစ််၊ ကယားး�ပြ�ည််နယ််)

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�နှှင့််�

ဒါါကြော��ာင့််�

သတင်းး�တွေ�ေကိုု�

ကျေး�း�လက််)

အကြို�ု�က််ဆုံးး�� မီီဒီီယာာများ�း�ဖြ�စ််

ဆက််သွွယ််

ဆက််ဆံံရေး�း ဆုံးး��ရှုံးး��ခဲ့့�ရပုံံ�ပေါ်�်သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််�
ပါါဝင််သူူများ�း�သည်် ကျျင့််�ဝတ််မညီီသော�ာ သတင်းး�

နိုုင််ငံံခြား
� �း�မီီဒီီယာာများ�း�က လုုပ််ကိုင််လည််ပတ််နေ�
�ု

တိုုင်း
� �း ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�နှှင့််� သူူတို့့အ
� ကြော��ာင်းး�

များ�း�နမူူနာာများ�း�ကိုု�

အတိိအကျျဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�မရှိိ�

သော�ာ မီီဒီီယာာများ�း�ဖြ�စ််ပြီး�း� ဒေ�သတွွင်းး�တည််ရှိိ�မှုု

သတင်းး�တင််ပြ�နေ�သော�ာ

မီီဒီီယာာများ�း�အကြား�း�

သော်�်�လည်းး� သတင်းး�များ�း�တွွင်် ပဋိိပက္ခခတစ််ခုု

အပြ�ည့််�အဝမရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� ဖြ�စ််သည််။ မွွန််

ယုံံ�ကြ�ည််မှုု တည််ဆော�ာက််ရမည််ဆိုုလျှ
� ှင်် သင့််�

၏ ဘက််နှှစ််ဘက််လုံးး�� မှှ အမြ�င််များ�း�ကိုု� ဟန််ချျက််

ပြ�ည််နယ််မှှ အသက်် ၅၂ နှှစ််အရွွယ်် အမျိုး�း��သားး�

လျော်�်��ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�

ညီီစွာာ� ထည့််�သွွင်းး�ဖော်�်�ပြ�စေ�လိုု�ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ပြ�

တစ််ဦးးက အော�ာက််ပါါအတိုု�င်းး� ရှှင်းး�ပြ�သည််။

သည််

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််ခြ�င်းး�

အကဲဲဆတ််သော�ာ

ကိိစ္စစရပ််ဖြ�စ််သည််။

ခဲ့့�ကြ�သည််။

အထက််တွွင််ဖော်�်�ပြ�ထားး�သော�ာ အခြေ�ေအနေ�မျိုး�း��

	ကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ သတင်းး�တင််ဆက််မှုုနှှင့််�

“BBC နဲ့့� VOA က တာာဝန််ယူူမှုု တာာဝန််ခံံမှုု

တွွင်် အမှား��းပြ�င််ဆင််ရခြ�င်းး�သည်် အသေး�းအဖွဲဲ�

ပတ််သက််၍ မီီဒီီယာာများ�း�အကြား�း�မှှ မီီဒီီယာာတစ််

နည်းး�တယ််။ ဘာာလို့့��လဲဲဆိုတော့�့�
ု�
သူူတို့့�က

ကိိစ္စစဟုု ထင််ရသော်�်�လည်းး� ပရိိသတ််နှှင့််� လိုု�အပ််

ခုုကိုု� ဖော်�်�ပြ�ခဲ့့�သည််။ DVB သည်် ပါါဝင််သူူများ�း�

နိုု�င််ငံံခြား�း�မှာာ� အခြေ�ေစိုုက််တာာကိုးး
�
��။ သူူတို့့�

သော�ာ စည်းး�နှော�ာ�င််မှုု ဖန််တီးး�ရာာတွွင်် အဆုံးး��အဖြ�တ််

အကြား�း� အမည််ကော�ာင်းး�ရသော�ာ သတင်းး�ဌာာန

သတင်းး�တွေ�ေကိုု�

ပေး�းသည့််�

အကြော��ာင်းး�ရင်းး�ဖြ�စ််လာာနိုုင််သည််
�
။

တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� အလွွန််ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျကြ�သည််ကိုု�

ဖြ�တ််တော�ာက််တယ််ဆိုုတာာ
�
ကျွွန််တော်�်�တို့့�� မ

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ�း�၏ ယဉ််ကျေး�း�မှုုကို�ု နား�းလည််

လည်းး� တွေ့�့�မြ�င််ရသည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� သူူတို့့�၏

သိိနိုု�င််ဘူးး�လေ�”

ခြ�င်းး�သည်် တိုုင်း
� း�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ�း�ကိုု� လေး�းစား�း

လွွတ််လပ််ပြီး�း� ဒေ�သတွွင်းး� အမြ�င််များ�း�နှှင့််� အတူူ

သမှုုပြ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ညီီမျှှသည််။

ခိုုင််မာာသော�ာ
�

	ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျမှုသည််
ု
မီီဒီယာ
ီ ာနှှင့််� မီီဒီယာ
ီ ာ

ထုုတ််လုုပ််သည့််� သမိုု�င်းး�ကြော��ာင်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််

ကြော��ာင်းး�နှှင့််�လည်းး� ပတ််သက််ဆက််နွွယ််နေ�သည််။

၏ လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ�း�အပေါ်�် ပရိိသတ််၏ အမြ�င််

သည််။ ၂၀၁၁-၂၀၁၅ ခုုနှှစ််အတွွင်းး� နိုုင််ငံံရေး�း
�

“ကိုုယ့််�မျျက််စိိနဲ့့
�
� မြ�င််ရတဲ့့�ဟာာကမှှ အမှှန််ဖြ�စ််မှာာ�”

နှှင့််� ပူးး�တွဲဲ�ချိိ�တ််ဆက််နေ�ကြော��ာင်းး�လည်းး� တွေ့�့�ရ

အသွွင််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုု မပြု�ုလုုပ််မီီ ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျ

ဟူူသော�ာ စိိတ််ကူးး�တွွင်် အခြေ�ေတည််သော�ာကြော��ာင့််�

သည််။ ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််� ပါါဝင််သူူများ�း�သည််

ရသော�ာ သတင်းး�များ�း� ရှား��းပါးး�နေ�စဉ််ကတည်းး�က

သက််ဝင််လှုုပ််ရှား��းနေ�သော�ာ ပုံံ�ရိိပ််များ�း�ကိုု� ရေး�းထားး�

ယနေ့�့ခေ�တ််မီီဒီီယာာများ�း�ကိုု�

DVB သည်် အရေး�းပါါသော�ာ သတင်းး�ရင်းး�မြ�စ််တစ််

သော�ာ စာာလုံးး��များ�း� ထက််ပိုု�၍ ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျကြ�

ယခင််က

သူူတို့့�

သတင်းး�ပညာာရပ််ဖြ�င့််�

သတင်းး�

ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျမှုုသည််

ဘယ််လိုု�ဆန်းး�စစ််တယ််၊

ဖြ�န့််�ဖြူး�း�သည့််�

လမ်းး�

သည််။

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ�း�၏
ယဉ််ကျေး�း�မှုုကို�ု နား�းလည််ခြ�င်းး�သည််
တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�အုုပ််စုုများ�း�ကိုု� လေး�းစား�းသမှုု
ပြ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ညီီမျှှသည််။

“ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�ကသတင်းး�တွေ�ေကိုု� ပိုုကြို�
� ု�က််
တယ််။ ဥပမာာ၊ ရေ�လွှှမ်းး�မိုးး��တဲ့့�သတင်းး�ဆိုု�ပါါ
တော့�့�၊ ဘာာတွေ�ေဖြ�စ််နေ�တယ််ဆိုုတာာ
�
ရှှင်းး�ရှှင်းး�
လင်းး�လင်းး�မြ�င််ရတယ််လေ�”
(အမျိုး�း��သားး�၊ ၂၅နှှစ််၊ ကရင််ပြ�ည််နယ််)
“ဖေ့�့စဘုုတ််မှာာ�တင််တာာတွေ�ေနဲ့့�

ရုုပ််မြ�င််သံံ

ကြား�း�က သတင်းး�နဲ့့� ယှှဉ််ရင်် ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�
ကသတင်းး�ကိုု� ပိုု�ပြီး�း�ယုံံ�ပါါတယ််။ ရုုပ််မြ�င််သံံ
ကြား�း�မှာာ�က သတင်းး�ကိုု� ရုုပ််ပုံံ�အထော�ာက််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မီီဒီီယာာများ�း�ကိုု� လေ့�့လာာခြ�င်းး� / 1၉

အကူူတွေ�ေနဲ့့� ပြ�တယ််လေ�။ တခါါတလေ�

“ဖေ့�့စဘုုတ််မရှိိ�ခင််က၊ ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�မှာာ� ဘာာ

ပြ�ဿနာာတစ််ရပ််ဖြ�စ််မနေ�သည််သာာမက လူူအ

CCTV ဗီီဒီီယိုု� အပိုု�င်းး�လေး�းတွေ�ေနဲ့့� လည်းး�ပြ�

တွေ�ေဖြ�စ််နေ�တယ််ဆိုုတာာ
� ကိုု� ကျွွန််တော်�်�တို့့�� မ

များ�း�သည်် ဖေ့�့စ််ဘုုတ််နှှင့််�အတူူ ရှိိ�နေ�ကြ�သည််။

သိိရဘူးး�။ အခုုကျျတော့�့� ကမ္ဘာာ�ကြီး�း�က ရွာာ�

တူူညီီသော�ာ ဖော်�်�ပြ�ချျက််တစ််ရပ််မှာာ� ဖေ့�့စဘုုတ််

တစ််ရွာာ�လိုုဖြ� �စ််သွားး��တယ််။ ဘာာဖြ�စ််ဖြ�စ်် သိိ

သည်် အချိိ�န််ကုုန််ပြီး�း� လူူအများ�း�၏ အချိိ�န််များ�း�ကိုု�

နိုု�င််တယ််လေ�။”

ခိုးး��ယူူနေ�သည်် ဟုုဖော်�်�ပြ�ကြ�ခြ�င်းး� ဖြ�စ််သည််။

(အမျိုး�း��သမီးး�၊ ၂၃ နှှစ််၊ မွွန််ပြ�ည််နယ််)

ထို့့�ပြ�င််
�
လူူအများ�း�ကိုု� ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�အိိပ််စက််ခြ�င်းး�

တော့�့� ပိုု�ပြီး�း�မြ�င််ရတာာပေါ့�့�”
(အမျိုး�း��သမီးး� ၊ 41 နှှစ််၊ ကရင််ပြ�ည််နယ််)
ဒုုတိိယ ကိုးး��ကားး�ချျက််တွွင်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�
အတိုု�င်းး�၊ ဖေ့�့စဘုုတ််သည်် ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျမှုု
အနည်းး�ဆုံးး�� သတင်းး�ရင်းး�မြ�စ််တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။
သတင်းး�အချျက််အလက််အများ�း�စုုသည်် ရေး�းသားး�
ထားး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််၍ သာာမက ထိုု�ပလက််ဖော�ာင်းး�ပေါ်�်
ရှိိ� သတင်းး�မှား��းပမာာဏကိုု� ကော�ာင်းး�စွာာ�သိိရှိိ�နေ�
ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�လည်းး� ဖြ�စ််သည််။ သို့့��သော်�်�လည်းး�
ထိုု� မယုံံ�ကြ�ည််မှုက
ု
ဖေ့�့စဘုုတ််ကိုု� သတင်းး�နှှင့််�
အချျက််အလက််များ�း� ရနိုု�င််သည့််� အရေး�းပါါသော�ာ
ရင်းး�မြ�စ််အဖြ�စ်် အားး�ထားး�နေ�ကြ�မှုုကိုမူ
�ု ူ မတားး�ဆီးး�
နိုုင််ပေ�
�
။

ဖေ့�့စဘုုတ််သည်် ယုံံကြ� �ည််
လွှှမ်းး�မိုးး��ထားး�သည််။
ဖေ့�့စဘုုတ််သည်် မြ�န််မာာနိုုင််ငံံ
� မီီဒီီယာာဈေး�းကွွက််
တွွင်် ကြီး�း�မား�းသော�ာ ဇာာတ််ဆော�ာင််တစ််ဦးးဖြ�စ််လာာ
ကြော��ာင်းး� သတင်းး�များ�း�မရှိိ�ပေ�။ ဤလေ့�့လာာချျက််
တွွင််ပင်် ၁၀ ဦးးလျှှင်် ၇ဦးးမှာာ� ဖေ့�့စဘုုတ််ကိုု�
မြ�န််မာာနိုု�င််ငံံလူဦး
ူ းရေ�၏

၄၁

ရာာခိုုင််နှု
� န်း
ု း�သည်် ဖေ့�့စဘုုတ််ကိုု� များ�း�စွာာ� အသုံးး�� ပြု�ု
သူူများ�း�ကြ�ကြော��ာင်းး�ခန့််�မှှန်းး�ထားး�သည််။1 ဖေ့စ�စဘ
ဘုုတ််ကိုု� မိိတ််ဆွေ�ေများ�း�၊ ဆွေ�ေမျိုး�း��သားး�ချျင်းး�များ�း�နှှင့််�
ဆက််သွွယ််ရေး�းအတွွက်် အသုံးး�� ပြု�ုကြ�ပြီး�း� နော�ာက််
ဆုံးး��ရသတင်းး�နှှင့််� အချျက််အလက််များ�း� ရရှိိ�နိုု�င််
သည့််� ကွွန််ရက််အဖြ�စ််လည်းး� အသုံးး��ပြု�ုသည််။
ပြ�ည််သူူအများ�း�အပြား�း�အတွွက်် ဖေ့�့စဘုုတ််သည််
စစ််မှှန််သော�ာ လက််ဆော�ာင််တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။

“ဖေ့�့စဘုုတ််မရှိိ�ခင််က ကျွွန််တော်�်�တို့့�မှာာ�
� လျှှပ််
စစ််မီးး�ကလည်းး� ၂၄ နာာရီီမရတော့�့� သတင်းး�
တွေ�ေ လွွတ််သွားး��တယ််။ ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�
သတင်းး�ကလည်းး� ခဏပဲဲ လာာတာာလေ�။ ဖေ့�့
စဘုုတ််နဲ့့�ကျျတော့�့� သတင်းး�တွေ�ေအကုုန််လုံးး��
ကိုု� လက််လှှမ်းး�မီီတာာပေါ့�့�။”
(အမျိုး�း��သားး�၊ ၁၉ နှှစ််၊ ကယားး�ပြ�ည််နယ််)
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အချို့့���ကမူူ ဖေ့�့ဘုုတ််ကြော��ာင့််� သူူတို့့၏
� လွွတ််လပ််

တွွင်် အာာရုံံ� စူးး �စိုု� က်် ခြ�င်းး � တို့့� � ကိုု� လ ည်းး � အဟန့််�

စွာာ� ရေး�းသားး�ထုုတ််ဖော်�်�ပြော��ာဆိုုခွွင့််�
� ကိုု� ချဲ့့��ထွွင််နိုုင််
�

အတားး�ဖြ�စ််စေ�သည််ဟုု စိိတ််ဝင််စား�းဘွွယ််ဖော်�်�ပြ�

ကြော��ာင်းး� အမွှှန်းး�တင််ကြ�သည််။ ဖေ့�့စဘုုတ််သည််

ကြ�သည််။ နော�ာက််ထပ်် တူူညီီသော�ာ ဖော်�်�ပြ�ချျက််

သူူတို့့�၏ အသံံများ�း�ကိုု� ကြား�း�နိုု�င််အော�ာင်် နေ�ရာာ

တစ််ခုုမှာာ� ဖေ့�့စ််ဘုုတ််၏ လူူမှုုဆိုင််ရာာလွှ
ု�
မ်း
ှ း�မိုးး��မှုု

တစ််ခုုပေး�းသော�ာကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။ ဖေ့�့စဘုုတ််

ဖြ�စ််သည််။

သည််

စော�ာင့််�ကြ�ည့််�စစ််ဆေး�းထိိန်းး�ကျော�ာ�င်းး�ရန််

တွေ့�့�ဆုံံ�ရာာမှှ ခိုးး��ပြေး��းကြ�ကြော��ာင်းး�နှှင့််� လူူကုုန််ကူးး�

ထင််ရှား��းသော�ာ ကိိရိိယာာတစ််ခုု ဖြ�စ််လာာနေ�သည််

မှုုပြ�ဿနာာများ�း�အကြော��ာင်းး� ဖြ�စ််ရပ််ဇာာတ််လမ်းး�

ဟုု ဆိုုသည််
�
။

များ�း�ကိုု� အသေး�းစိိတ််ပြ�န််ပြော��ာကြ�သည််။ အထူးး�

လူူငယ််များ�း�သည််

အွွန််လိုု�င်းး�တွွင််

သဖြ�င့််� အသက််ပိုု�ကြီး�း�သူူများ�း�က လူူငယ််များ�း�

“လူူတိုု�င်းး�လူူတိုု�င်းး� ဖေ့�့စဘုုတ််ပေါ်�်အလွွယ််

အပေါ်�် ဖေ့�့စ််ဘုုတ််၏ လွှှမ်းး�မိုးး��မှုုကို�ု မနှှစ််သက််ကြ�

တကူူ တင််လို့့�ရ
� တယ််။ တစ််ယော�ာက််ယော�ာက််

ပေ�။

က တစ််ခုုခုု မှား��းယွွင်းး�လုုပ််ဆော�ာင််မိိတယ််ဆိုု�

စိိတ််ချျရမှုု နိိမ့််�ပါးး�သော်�်�လည်းး�

အသုံးး�� ပြု�ုကြ�ပြီး�း�

သို့့�မဟုုတ််
�
လေ့�့လာာသင််ကြား�း�မှုုများ�း�၊ အလုုပ််များ�း�
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ရင်် အမှှန််ကိုု� သိိတဲ့့�သူူက အဲဲဒီီအကြော��ာင်းး�ကိုု�

ဖေ့�့စ််ဘုုတ််က တခြား�း�ဟာာတွေ�ေထက်် သတင်းး�

ဖေ့�့စဘုုတ််ပေါ်�်မှာာ� တင််နိုု�င််တယ််။ ဖေ့�့စ

တွေ�ေကိုု� ပိုု�ပြီး�း�မြ�န််မြ�န််ပေး�းနိုုင််ပေ�မယ့််�
�
အတုု

ဘုုတ််အသုံးး�� ပြု�ုတဲ့့�လူူတွေ�ေက သတင်းး�အချျက််

အယော�ာင််တွေ�ေလည်းး� အများ�း�ကြီး�း�ပဲဲ (အ

အလက််တွေ�ေကိုု� လွွယ််လွွယ််လေး�း ရနိုု�င််

ကော�ာင့််�များ�း�နှှင့််� သတင်းး�များ�း�)။ လူူတချို့့���က

တော့�့� အမှား��းလုုပ််ဖို့့� တော်�်�ရုံံ�နဲ့့� မလုုပ််ဝံ့့�တော့�့�

အွွန််လိုု�င်းး�ပေါ်�်မှာာ� တွေ့�့�ကြ�တယ််၊ ပြီး�း�တော့�့�

ဘူးး�ပေါ့�့�။”

တစ််ယော�ာက််နဲ့့� တစ််ယော�ာက်် ချိိ�န်းး�ကြ�တယ််။

(အမျိုး�း��သားး�၊ ၂၂နှှစ််၊ ကယားး�ပြ�ည််နယ််)

အပြ�င််မှာာ�တွေ့�့�ဖို့့�� ကြိုး�း��စား�းတဲ့့�အခါါ အမျိုး�း��
သမီးး�တွေ�ေ ဒုုက္ခခရော�ာက််ကရော�ာ (လူူမှုုရေး�း

သို့့��သော်�်�လည်းး� အချို့့���သော�ာ ပါါဝင််သူူများ�း�သည််

ပြ�ဿနာာများ�း�)”

ဖေ့�့စဘုုတ််နှှင့််� သတင်းး�မှား��းများ�း�၊ ပုံံ�ဖျျက််ထားး�

(အမျိုး�း��သားး�၊ ၆၀နှှစ််၊ ကယားး�ပြ�ည််နယ််)

သော�ာ သတင်းး�များ�း� တဟုုန််ထိုးး�� ပွား��းများ�း�လာာခြ�င်းး�
နှှင့််�ပတ််သက််၍ စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုုများ�း�မြ�င့််�တက််နေ�

လူူအများ�း�၏

ဖေ့�့စ််ဘုုတ််အပေါ်�်နား�းလည််မှုုကို�ု

ကြ�သည််။ အများ�း�အပြား�း�က ဖေ့�့ စ ဘုုတ််သည််

လေ့�့လာာကြ�ည့််�သော�ာအခါါ ပါါဝင််သူူအများ�း�စုုသည််

“သတင်းး�တုုများ�း�” သို့့�မဟုုတ််
�
“ပရိုုဖို
� င်း
ု� �း အတုုများ�း�”

ဖေ့�့စဘုုတ််နှှင့််� အင််တာာနက််ကိုု� မခွဲဲ�ခြား�း�နိုုင််ကြ�
�

(ကိုု�ယ််ရေး�းအတုုများ�း�)

တည််ရှိိ�ရာာဖြ�စ််သည််ဟုု

ကြော��ာင်းး�သိိရှိိ�ရသည််။ အများ�း�စုုသည်် လည််ပတ််

ဆိုုသည််
�
။ သို့့��မဟုုတ်် ပျံ့့��နှံ့့��နေ�သည့််� သတင်းး�မှား��း

ရန််အတွွက်် အင််တာာနက််ပေါ်�်တွွင်် မှီီ�တည််နေ�

များ�း�ကြား�း�ရသည့််�နေ�ရာာဟုု ဆိုုသည််
�
။ အနည်းး�

သည့််�

ငယ််ကသာာ တိိကျျသော�ာဥပမာာများ�း�ပေး�းကြ�သည််။

အနည်းး�ငယ််သာာသိိကြ�သည််။

သို့့��မဟုုတ််ပြ�ဿနာာကိုု� သူူတို့့�အနေ�ဖြ�င့််�မည််သို့့��

ပလက််ဖော�ာင်းး�တွွင််ပါါဝင််သော�ာ အင်္ဂါါ�ရပ််များ�း�ကိုု�

ရှော�ာ�င််တိိမ်းး�နိုုင််ကြော
� ��ာင်းး� ရှှင်းး�ပြ�သည််။ ပလက််

နား�းလည််မှုုမှာာ�လည်းး� နိိမ့််�ပါးး�သည််။ သူူတို့့�ပါါဝင််

ဖော�ာင်းး�အကြော��ာင်းး� ပြော��ာဆိုု�ရန််မှာာ� သာာမန််ကိိစ္စစ

နေ�သည့််� ဂရုုများ�း� သို့့�မဟုုတ််
�
သူူတို့့� နော�ာက််လိုုက််
�

ဖြ�စ််ပုံံ�ရပြီး�း� ထိုု�ပလက််ဖော�ာင်းး�ကိုု� အမှှန််တကယ််

လုုပ််ထားး�သော�ာ (ဖော်�်�လိုု�လုုပ််ထားး�သော�ာ ) ပေ့�့ဂျ််�

သုံးး�� စွဲဲ�မှုုမှှ လူူအများ�း�ကိုု� အပြ�ည့််�အဝဟန့််�တားး�နိုုင််
�

(စာာမျျက််နှာာ�များ�း�) ကိုု� အနည်းး�ငယ််ကသာာ သိိရှိိ�

သော�ာအရာာ မရှိိ�ပေ�။

ကြ�သည််။ သို့့�သော်�်�လ
�
ည်းး� အများ�း�အပြား�း�က တစ််

	သတင်းး�မှား��းများ�း�၊

သတင်းး�တုုများ�း�သည််

ဖေ့�့စ််ဘုုတ််ပလက််ဖော�ာင်းး�အကြော��ာင်းး�

ဦးးတစ််ယော�ာက််ချျင်းး�က

ထိုု�မျှှသာာမက

ရေး�းသားး�တင််ပြ�သော�ာ

2 / မြန�်မမာ


တင််ပြ�ချျက််နှှင့််� သတင်းး�မီီဒီီယာာက တင််ပြ�သော�ာ

နား�းလည််မှုုမှာာ� နိိမ့််�ပါးး�သော်�်�လည်းး� ဖေ့�့စဘုုတ််

နှှင့််� သတင်းး�မှား��း ခွဲဲ�ခြား�း�နိုုင််မှု
� ု ရှိိခြ� �င်းး�နှှင့််� ပတ််သက််

တင််ပြ�ချျက််တို့့�ကွာာ�ခြား
�
�း�ပုံံ�ကိုု� နား�းလည််ကြ�သည််။

ကဲ့့�သို့့��သော�ာပလက််ဖော�ာင်းး�သည််

၍ ဆိုု�ရလျှှင်် ဖြ�စ််ရပ််နှှင့််�ပတ််သက််၍ သိိရှိိ�ထားး�မှုု

တစ််ဦးးတစ််ယော�ာက််ခြ�င်းး�၏

တင််ပြ�ချျက််များ�း�

အချျက််အလက််များ�း�အတွွက်် အားး�ထားး�ရသည့််�

လိုု�အပ််သည််သာာမက

သည်် ပုုဂ္ဂိုု�� လ််ရေး�းဘက််လိုုက််မှု
�
များ
ု �း� ပါါဝင််နိုု�င််

အရာာဖြ�စ််လာာသော�ာ အခါါ ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာနိုုင််သည့််�
�

စစ််ဆေး�းရန််နှှင့််� မှှန််မမှှန်် အတည််ပြု�ုရန်် ကိိရိိယာာ

သဖြ�င့််� သတိိပြု�ု ကိုု�င််တွွယ််သင့််�သည််ဟုု ဖော်�်�ပြ�

အန္တတရာာယ််များ�း�အကြော��ာင်းး�ကိုု�

များ�း�နှှင့််� ရင်းး�မြ�စ််များ�း� လက််လှှမ်းး�မီီရန််လည်းး� လိုု�

ကြ�သည််။

သင််ယူူ နေ�ကြ�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ သို့့��သော်�်�

ထိုု�အချျက််က ဤလေ့�့လာာချျက််တွွင််ပါါဝင််
သော�ာသူူများ�း�အတွွင်းး�

သတင်းး�နှှင့််�

ဖြ�ည်းး�ဖြ�ည်းး�ချျင်းး�

အချျက််အလက််များ�း�

အပ််သည််။

လည်းး� ဖြ�တ််ကျော်�်��ရမည့််� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�တစ််ခုု

အင််တာာနက််တတ််သိိ

ဖြ�စ််နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။ အထူးး�သဖြ�င့််� သတင်းး�မှှန််

မြ�န််မာာလူူထုုသည်် လုံးး�� ဝအသစ််ဖြ�စ််နေ�သော�ာ မီီ

တွွင်် တစ််လှှမ်းး�နှုုန်းး�ဖြ�င့််� မီီဒီီယာာဝန်းး�ကျျင််အသစ််

စီီမံံခဲ့့�သည််ကိုု� တွေ့�့�ရသည််။ နမူူနာာတွွင််ပါါဝင််

ဒီီယာာဝန်းး�ကျျင််နှှင့််�ကိုက််ညီ
ု�
အော�ာင််
ီ
သူူတို့့၏
� အမူူ

နှှင့််� လိုု�က််ပါါညှိိ�နှိုု�င်းး�နေ�ရဆဲဲ ဖြ�စ််သည််။

သော�ာ

နိိဂုံးး��

အကျျင့််�ကိုု� ညှိိ�ယူူရန်် ရရှိိ�ခဲ့့�သော�ာ အချိိ�န််မှာာ�

၁၅

ပုုဒ််တွွင််

ရှှစ််ပုုဒ််၌

ရည််ရွွယ််ချျက််မှာာ�

တိုုင်း
� း�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း� ကိုုယ််စား�းပြု�ုပါ
�
ါဝင််ခဲ့့�

အလွွန််တိုုတော�ာ
�
င်းး�သည််။ ၂၀၁၁ မှှ ၂၀၁၅ခုုနှှစ််

လက််ရှိိ� အသွွင်းး�ပြော��ာင်းး�ကာာလအတွွင်းး� သင့််�လျော်�်��

ပြီး�း� ရင်းး�မြ�စ််အားး�လုံးး�� ၏ သုံးး�� ပုံံ�တစ််ပုံံ�ထက်် ကျော်�်��

နိုု�င််ငံံရေး�းအသွွင််ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုကာာလအတွွင်းး�နှှင့််�

သော�ာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ဖြ�င့််� မီီဒီီယာာ

လွွန််ပါါဝင််ခဲ့့�သည််။ အမျိုး�း��သမီးး�ပါါဝင််မှုုမှာာ� နိုုင််ငံံ
�

ထိုု�ကာာလနော�ာက််ပို�င်း
ု း� မီီဒီီယာာ မြ�င််ကွွင်းး�သည််

များ�း�နှှင့််�

မီီဒီီယာာဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�ကိုု�

အဆင့််� ပျျမ်းး�မျှှ ( ၁၆ ရာာခိုု�င််နှုုန်းး�) နှှင့််� ယှှဉ််လျှှင််

သိိသိိသာာသာာပြော��ာင်းး�လဲဲသွားး��သည််သာာမက ဒစ််

လူူနည်းး�စုုတိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ�း�နှှင့််� ချိိ�တ််ဆက််ပေး�း

မျှှတစွာာ� ပါါဝင််ခဲ့့�သော်�်�လည်းး� ရင်းး�မြ�စ််အားး�လုံးး�� ၏

ဂျျစ််တယ််နည်းး�ပညာာ၏

ကာာ

သုံးး�� ပုံံ�တစ််ပုံံ�သာာပါါရှိိ�နေ�သေး�းသည််။

အလျှှင််အမြ�န််တိုးး��ချဲ့့��

ဤလေ့�့လာာချျက််၏

သတင်းး�

လမ်းး�ညွှှန််နိုုင််
� ရန််အတွွက််

နေ�ရာာယူူလာာမှုု မိုု�ဘို�င်း
ု း�ဖုုန်းး�များ�း� လက််လှှမ်းး�မီီ

ထို့့��ကြော��ာင့််�

ပရိိသတ််၏

	လူူနည်းး�စုု တိုုင်း
� း�ရင်းး�သားး�များ�း�၏ ကိုုယ််စား�း
�

တတ််နိုုင််လာာမှု
�
၊ု နှှင့််� အွွန််လိုု�င်းး� ပလက််ဖော�ာင်းး�

လိုုအ
� ပ််ချျက််၊ အမူူအကျျင့််�နှှင့််� ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုများ�း�ကိုု�

ပြု�ုပါါဝင််မှုုသည်် မြ�န််မာာမီီဒီီယာာများ�း�တွွင်် တွေ့�့�ရ

တို့့��သည်် နိုုင််ငံံတွွ
�
င်းး�ရှိိ� လူူကြီး�း�လူူငယ််အားး�လုံးး��

ပိုု�မို�နား
ု �းလည််လာာမည််ဖြ�စ််သည််။

လေ့�့ရှိိ�သည််ထက်် မြ�င့််�မား�းသော်�်�လည်းး� လုုပ််ပိုု�င််

အတွွက်် လုံးး�� ဝ အသစ််ဖြ�စ််သော�ာ လော�ာကကိုု�

သူူတို့့�အနေ�ဖြ�င့််�

ဖြ�စ််သည််။

အကြော��ာင်းး�အရာာဆန်းး�စစ််ချျက််တွွင်် မွွန််

ခွွင့််�ရှိိ�သော�ာ

နေ�ရာာမှှ

ပုံံ�ဖော်�်�တင််ပြ�မှုုနည်းး�ပါးး�

ဖော်�်�ပြ�လိုု�က််သည််။ ဤအပြော��ာင်းး�အလဲဲများ�း�နှှင့််�

သတင်းး�အေ�ဂျျင််စီီ၊

ကရင််သတင်းး�စင််တာာနှှင့််�

နေ�သည််။ သူူတို့့� ဖြ�စ််ရပ််များ�း�အတွွက်် အသံံထုုတ််

ကူးး�ပြော��ာင်းး�မှုုဖြ�စ််စဉ််များ�း�သည််

ပရိိသတ််များ�း�

ကန္တာာ�ရဝတီီတိုု�င်းး� စသည့််� ELTV သုံးး�� ခုုမှှ မီီဒီီယာာ

နိုုင််သည့််�
�
နေ�ရာာပံ့့�ပိုးး��နိုုင််ခဲ့့�သော်�်�လ
�
ည်းး� အချို့့���

သတင်းး�အချျက််အလက််

အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�တွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး� လူူ

သော�ာ အုုပ််စုုများ�း�၏ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�နှှင့််� အတိိ

လမ်းး�

နည်းး�စုုများ�း� ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုကို�ု လေ့�့လာာခဲ့့�

ဒုုက္ခခကို�ု မီးး�မော�ာင်းး�ထိုးး�� ဖော်�်�ပြ�ရန်် သတင်းး�ထော�ာက််

ကြော��ာင်းး�သစ််ဖော်�်�ထုုတ််ရန်် လိုုအ
� ပ််နေ�သည့််� မီီဒီီ

သည််။ ဆန်းး�စစ််ချျက််အရ မီီဒီီယာာသုံးး�� ခုုတို့့��သည််

များ�း�က ရွေး�း�ချျယ််ကာာ ဘော�ာင််သွွင်းး�လိုုက််
� ခြ�င်းး�

ယာာများ�း�နှှင့််� သတင်းး�သမား�းများ�း�ကိုု�ပါါ လွှှမ်းး�မိုးး��

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�၏

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ု

ကြော��ာင့််� သားး�ကော�ာင််များ�း�အဖြ�စ််သာာ ဖော်�်�ပြ�ခံံရ

သွားး��သည််။ လူူတိုု�င်းး�လူူတိုု�င်းး�သည်် တစ််ကြိ�ိမ််

ပါါဝင််နိုုင််မှု
� ကို
ု �ု မျှှတသော�ာ အဆင့််�တစ််ခုု ရအော�ာင််

သည််။ ထိုုမျှ
� ှသာာမက၊ ပရိိသတ််လေ့�့လာာချျက််က

အပေါ်�်

သာာမက

စုုဆော�ာင်းး�ရန််နှှင့််�

ဖြ�န့််�ဖြူး�း�ရန််အတွွက််

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�မီီဒီီယာာများ�း�ကိုု� လေ့�့လာာခြ�င်းး� / 2၁

ဦးးတည််ပရိိသတ််အားး�လုံးး��တို့့�သည််
�
မီီဒီယာ
ီ ာက သူူ

အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ကိုု�

စိိတ််ဝင််စား�းသည််။

	ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရမှုုနှှင့််�ပတ််သက််၍ ပါါဝင််

တို့့�ကို
� ု� ပုံံ�ဖော်�်�သည့််� နည်းး�လမ်းး�ကိုု� ကျေ�ေနပ််နေ�ကြ�

အလားး�တူူ ဖျော်�်��ဖြေ�ေရေး�းပိုုဆ
� န််သော�ာ အားး�ကစား�း

သူူများ�း�သည်် ဒေ�သအတွွင်းး�တည််ရှိိ�သော�ာ မီီဒီယာ
ီ ာ

သည််မဟုုတ််ပေ�။ အချို့့���သော�ာ ဖြ�စ််ရပ််များ�း�တွွင််

သတင်းး�၊ ထင််ရှား��းကျော်�်��ကြား�း�သူူများ�း�၏ သတင်းး�

များ�း�ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းကြ�သည််။ DVB နှှင့််� ELTV

ကော�ာင်းး�မွွန််သင့််�လျော်�်��သော�ာ ဖော်�်�ပြ�ပုံံ�မရှိ�သော�ာ
ိ

နှှင့််� ဘဝနေ�ထိုု�င််မှုုပုံံ�စံံ ဆိုုင််ရာာ
�
သတင်းး�များ�း�ကိုု�

ကဲ့့�သို့့��သော�ာ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�ဒေ�သများ�း�မှှ သတင်းး�

ကြော��ာင့််� မီီဒီယာ
ီ ာအပေါ်�် ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျမှုလျော့
ု �့��

ပိုု�မိုု� နှှစ််သက််သူူများ�း�ရှိိ�သည််။

ကိုု�

ပါးး�သွားး��ရသည််။ ဤအချျက််က ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျ

အသက််အရွွယ််အုုပ််စုုအားး�လုံးး�� တွွင်် ရုုပ််မြ�င််

များ�း�သည််

ပါါဝင််သူူများ�း�၏

မီီဒီီယာာ

ခံံစား�းချျက််တွွင််

ရမှုု တည််ဆော�ာက််လိုု�ခြ�င်းး�၊ ရည််ရှှည််တည််တံ့့�

သံံကြား�း�သည််

သတင်းး�ရရှိိ�ရာာ

ယုံံ�ကြ�ည််မှုု အရဆုံးး�� ဖြ�စ််ကြ�သည််။ သူူတို့့�နှှင့််� သူူ

သော�ာ ဆက််ဆံံရေး�း တည််ဆော�ာက််လိုု�ခြ�င်းး�တို့့��

ရင်းး�မြ�စ််ဖြ�စ််သည််။ လူူမှုမီ
ု ဒီ
ီ ယာ
ီ ာက ဒုုတိိယလိုုက််
�

တို့့��၏ အရေး�းကိုု� အလေး�းအနက််ထားး�သည််ဟုု

အတွွက်် ဦးးတည််ပရိိသတ််အကြော��ာင်းး� စေ့�့စပ််

သည််။ (အထူးး�သဖြ�င့််� ဖေ့�့စ််ဘုုတ်် ဖြ�စ််သည််)

ခံံစား�းရခြ�င်းး�ကြော��ာင့််�ဖြ�စ််သည််။

သေ�ချာ�ာစွာာ� နား�းလည််မှုု လိုုအ
� ပ််ခြ�င်းး�ကိုု� မီးး�မော�ာင်းး�

သို့့��သော်�်�လည်းး� ပိုု�၍ငယ််ရွွယ််သော�ာ မျိုး�း��ဆက််

ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််� အသေး�းအဖွဲဲ� ချွွင်းး�ချျက််များ�း�ရှိိ�

ထိုးး��ပြ�သည််။

ကရွေး�း�ချျယ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ ကယားး�လူူမျိုး�း��များ�း�

နေ�သော်�်�လည်းး�)။ ပါါဝင််သူူများ�း�သည်် ကိိစ္စစရပ််များ�း�

နှှင့််� မွွန််လူူမျိုး�း��များ�း�အကြား�း�တွွင်် မိိတ််ဆွေ�ေများ�း�နှှင့််�

နှှင့််� ပတ််သက််၍ အာာဏာာပိုု�င််တို့့�၏ အမြ�င််ကိုု�

ဆွေ�ေမျိုး�း��သားး�ချျင်းး�များ�း�သည််လည်းး� သတင်းး�နှှင့််�

အမြဲ�ဲတမ်းး� ရရှိိ�နိုင််
ု� ရန်် အစိုးး��ရမီီဒီီယာာ သို့့��မဟုုတ််

များ�း�သည်် သူူတို့့�နှှင့််� နေ့�့စဉ််ဘဝနှှင့််� သက််ဆိုု�င််

အချျက််အလက််များ�း�

စစ််တပ််ပိုုင််
� မီီဒီီယာာများ�း�မှှ ရရှိိ�သော�ာ သတင်းး�များ�း�

သော�ာ

ရင်းး�မြ�စ််အဖြ�စ်် တွေ့�့�မြ�င််ရသည််။

ပရိိသတ််လေ့�့လာာချျက််က မွွန််၊ ကယားး�နှှင့််�
ကရင််ပြ�ည််နယ််တို့့��ရှိ�ိ
သတင်းး�နှှင့််�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုု
အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�

အကြို�ု�က််ဆုံးး��

တိုု�က််ရိုက််တင််
�ု
ဆက််နိုု�င််သည့််�

ရရှိိ�ရာာ

အရေး�းပါါသည့််�
ထိုု�သို့့�ဖြ�စ််ရ

(အထက််တွွင််

ကိုု� ကြ�ည့််�ရှုုရန်် ရွေး�း�ချျယ််ကြ�သော်�်�လည်းး� ထိုု�မီဒီ
ီ ီ

စိိတ််ဝင််စား�းကြ�ကြော��ာင်းး� ပြ�သနေ�သည််။ သူူတို့့၏
�

ခြ�င်းး�သည်် အခြား�း�သတင်းး�ရင်းး�မြ�စ််များ�း�ကိုု� လက််

ယာာများ�း�ကိုု�

ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျမှုု

အနည်းး�ဆုံးး��

ဒေ�သခံံ ရပ််ရွာာ�အကြော��ာင်းး� တိိကျျသည့််� သတင်းး�

လှှမ်းး�မီီမှုုမရှိ�ခြိ �င်းး�ကြော��ာင့််� ဖြ�စ််နိုု�င််သည််။ ရုုပ််မြ�င််

ဖြ�စ််သည််။ အလားး�တူူပင်် ဖေ့�့စ််ဘုုတ််မီီဒီယာ
ီ ာတွွင််

များ�း�ကိုု� ခိုုင််မာာသည့််�
�
မှှတ််တမ်းး�မှှတ််ရာာများ�း�ဖြ�င့််�

သံံကြား�း�၊ သတင်းး�စာာနှှင့့်� အင််တာာနက်် (လိုု�အပ််

လည်းး� တွေ့�့�ရသည််။

ဖော်�်�ပြ�သည််ကိုု� လိုုလား
� း�ပြီး�း� (သက််ဝင််လှုုပ််ရှား��းနေ�

သော�ာ ပစ္စစည်းး�ကိိရိိယာာများ�း�၊ အရင်းး�အမြ�စ််များ�း�နှှင့််�

သတင်းး�ရရှိိ�မှုနှ
ု ှင့််�ပတ််သက််၍

သော�ာ ပုံံ�ရိိပ််များ�း�ကိုု� ပိုု�လို�လား
ု း�သည််) သတင်းး�ကိုု�

အခြေ�ေခံံ အဆော�ာက််အအုံံ�များ�း� မရှိိ�ခြ�င်းး�) တို့့��

ရွေး�း�ချျယ််ကြ�သည့််� ရင်းး�မြ�စ််တစ််ခုုဖြ�စ််သော်�်�လည်းး�

နှော�ာ�င့််�နှေး�း�မှုုမရှိ�ဘဲဲ
ိ သူူတို့့�ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ဖြ�န့််�

လက််လှှမ်းး�မီီရရှိိ�ရန်် ခက််ခဲဲခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� နှုုတ််မှှ

ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရမှုု အနည်းး�ဆုံးး�� အဖြ�စ််လည်းး�

ဝေ�စေ�လိုုသည််
�
။ ရာာသီီဥတုု၊ ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ ပညာာ

တဆင့််�ပြော��ာသော�ာ သတင်းး�များ�း�သည်် သတင်းး�ရ

မြ�င််ကြ�သည််။

ရေး�း၊ ကုုန််စည််ဈေး�းနှုုန်းး�၊ ပဋိိပက္ခခ၊ မှုုခင်းး�နှှင့််�

ရှိိရ
� န်် အရေး�းပါါသော�ာ နည်းး�လမ်းး�တစ််ရပ်် ဖြ�စ််လာာ

များ�း�သည်် ပလက််ဖော�ာင်းး�နှှင့််�ပတ််သက််၍ အယုံံ�

နိုုင််ငံံရေး�း
�
အစရှိိ�သည့််� သူူတို့့နေ�ရာာ
�
နှှင့််� နီးး�စပ််သော�ာ

သည််။

အကြ�ည််ကင်းး�မဲ့့�မှုု မြ�င့််�မား�းစွာာ� ရှိိ�နေ�ပြီး�း� “သတင်းး�

လူူမှုမီ
ု ဒီ
ီ ီယာာများ�း�သည််
ပါါဝင််သူူများ�း�

ယေ�ဘုုယျျအားး�ဖြ�င့််�

လူူအ

တုုများ�း�” ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာရာာ နေ�ရာာအဖြ�စ်် မည််သို့့��
သိိရှိိ�နိုင််သည််
ု�
ကိုု� ရှှင်းး�ပြ�ကြ�သည််။ သို့့�သော်�်�လ
�
ည်းး�
သတင်းး�မှား��းများ�း�၊ ပုံံ�ဖျျက််ထားး�သော�ာ သတင်းး�များ�း�
ကိုု�

မည််သို့့��

ဖော်�်�ထုုတ််နိုု�င််သည််ဆိုသည််
�ု
နှှင့််�

ပတ််သက််၍ အနည်းး�ငယ််မျှှသာာ ရှှင်းး�ပြ�နိုုင််ကြ�ပြီး�း
�
�
ထိုုပလက််ဖော
�
�ာင်းး�သည်် သတင်းး�များ�း�ကိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်
သည့််� အချိိ�န််နှှင့််�နီးး�ကပ််စွာာ� (အချိိ�န််နှှင့််�တပြေး��းညီီ)
ဖြ�န့််�ဖြူး�း�နိုု�င််ခြ�င်းး�အားး�ဖြ�င့််� ဟာာကွွက််ကိုု� ဖြ�ည့််�
ဆည်းး�နိုုင််သည််
�
။

ထိုု�မျှှသာာမက

ယေ�ဘုုယျျ

အားး�ဖြ�င့််� အင််တာာနက််ကိုု� တတ််သိိနား�းလည််မှုု၊
အထူးး�သဖြ�င့််� ဖေ့�့စ််ဘုုတ််ကိုု� နား�းလည််မှုုသည်် ဤ
လေ့�့လာာချျက််တွွင််ပါါဝင််သော�ာ လူူနည်းး�စုု တိုု�င်းး�
ရင်းး�သားး�များ�း�အကြား�း�တွွင်် နိိမ့််�ပါးး�နေ�ဆဲဲဖြ�စ််သည််။

အသက််အရွွယ််အုုပ််စုုအားး�လုံးး��တွွင််

သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� နေ့�့စဉ််ပုံံ�မှှန်် ရရှိိ�
နိုုင််မှု
� ု မရှိိ�ခြ�င်းး�နှှင့််� အချျက််အလက်် စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�

ရုုပ််မြ�င််သံံကြား�း�သည်် အကြို��က််ဆုံးး
ု
��

စနစ််မရှိိ�ခြ�င်းး�တို့့�� ပေါ�ါင်းး�လိုုက််သော�ာ
�
အခါါ တိုု�င်းး�

သတင်းး�ရရှိိ�ရာာ ရင်းး�မြ�စ််ဖြ�စ််သည််။

ဆိုးး��ရွား��းသော�ာ ရည််ရွွယ််ချျက််ရှိိ�သည့််� လူူမှုမီ
ု ဒီ
ီ ယာ
ီ ာ

လူူမှုမီ
ု ဒီ
ီ ီယာာက ဒုုတိိယလိုု�က််သည််။

ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�သည်် မကော�ာင်းး�သော�ာ/
လှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း�အတွွက်် လွွယ််ကူူသော�ာ ပစ််မှှတ််
ဖြ�စ််လာာနိုု�င််သည့််� အန္တတရာာယ််ရှိိ�သည််။

2 / မြန�်မမာ


ထော�ာက််ခံံအကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�
IMS-Fojo သည်် တိုုင်း
� �း ရင်းး�သားး�မီီဒီယာ
ီ ာ လေ့�့လာာချျက််မှှ ရလဒ််များ�း�က မြ�န််မာာနိုုင််ငံံတွွင််
�
အလုုပ််လုုပ်် လည််ပတ််နေ�သော�ာ မီီဒီယာ
ီ ာများ�း�၊ သတင်းး�သမား�းများ�း�၊
မီီဒီီယာာပညာာရေး�းနှှင့််� မီီဒီီယာာဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အတွွက်် လှုံ့့��ဆော်�်�အားး�ပေး�းမှုု တစ််ရပ််အဖြ�စ်် ဆော�ာင််ရွွက််နိုုင််လိိမ့််�မည််ဟုု
�
မျှော်�်��လင့််�ပါါသည််။
အကြော��ာင်းး�အရာာ ဆန်းး�စစ််ချျက််နှှင့့်� ပရိိသတ််လေ့�့လာာချျက်် တို့့��မှှ တွေ့�့�ရှိိ�ချျက််များ�း�ကိုု� လက််တွေ့�့�အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�ဆီီသို့့� မြှ�ှင့််�တင််ရန်် ကြိုး�း��ပမ်းး�ရာာတွွင််
ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��သည််အော�ာက််ပါါတို့့��ကိုု� ထော�ာက််ခံံအကြံ�ံပြု�ုထားး�ပါါသည််။
မီီဒီယာ
ီ ာတိုုက််များ
�
�း�နှှင့််� သတင်းး�သမား�းများ�း�အတွွက််
•	ဒေ�သအတွွင်းး�သို့့��

သွားး��ရော�ာက််ပါါ

-

ဒေ�သခံံ ရပ််ရွာာ�အတွွင်းး� ရှိိ�နေ�သင့််�ပါါ
သည််။ ( ဒေ�သခံံ ရပ််ရွာာ�လူူထုုအတွွင်းး�မှှ

ယုံံ�ကြ�ည််စေ�ရန်် လိုုအ
� ပ််သည််။ သက််ဝင််

နည်းး�ပါးး�ပြီး�း� မီီဒီီယာာနှှင့့်� ဒစ််ဂျျစ််တယ််

လှုုပ််ရှား��းနေ�သော�ာ ပုံံ�ရိိပ််များ�း�ဖြ�င့််� တင််ပြ�

တတ််သိိနား�းလည််မှုုလည်းး� နိိမ့််�ပါးး�သည််။

နိုုင််လျှ
�
ှင််ပိုု�ကော�ာင်းး�သည််။

ထိုု�အုုပ််စုုများ�း�အတွွက်် အထူးး�အာာရုံံ�စို�က််
ု

•	ပညာာရပ််

ဆန််လွွန်းး�သော�ာ

သတင်းး�

ခြ�င်းး�သည်် သူူတို့့�ကိုု� နော�ာက််တွွင််ချျန််မ

သတင်းး�ထော�ာက််ကိုု� ငှား��းရမ်းး�ရန်် ထည့််�

တင််ပြ�မှုု သို့့��မဟုုတ်် စာာဖတ််သူူများ�း�

ထားး�ခဲ့့�ကြော��ာင်းး� သေ�ချာ�ာစေ�မှုု အ တွွက််

သွွင်းး�စဉ်းး�စား�းပါါ) သတင်းး�ဖြ�စ််ပေါ်�်သော�ာ

အတွွက်် လေး�းလံံသော�ာ ရေး�းသားး�မှုုများ�း�

နေ�ရာာမှှ တိုု�က််ရိုက််
�ု သတင်းး�ပေး�းပါါရန််။

နှှင့််� သတင်းး�တင််ပြ�မှုုကို�ု ရှော�ာ�င််ကြ�ဉ််ပါါ။

•	ပရိိသတ််နှှင့််� ဆက််သွွယ််ပါါ- ပရိိသတ််

- ဟန််ကြီး�း�ပန််ကြီး�း�ဖြ�င့််� သတင်းး�တင််

စနစ််များ�း� တည််ထော�ာင််ပါါ- သတင်းး�

များ�း�နှှင့််� ရင်းး�နှီးး��မှုုတည််ဆော�ာက််ပါါရန််။

ဆက််ခြ�င်းး�သည်် ပရိိသတ််များ�း�နှှင့််� ကင်းး�

အချျက််အလက််များ�း�

သူူတို့့၏
� လိုုအ
� ပ််ချျက််များ�း�နှှင့််� အမြ�င််များ�း�

ကွာာ�စေ�ပြီး�း� ခေါ�ါင်းး�စဉ််ကိုုကျော်�်��
�
၍ ဆက််

စစ််ဆေး�းနိုု�င််ရန်် လိုု�အပ််သော�ာ ကိိရိိယာာ

ကိုု� သိိအော�ာင်် လုုပ််ထားး�သင့််�သည််။

လက််ဖတ််ရှုုလို�စိိတ််
ု
ကိုု�

များ�း�ပံ့့�ပိုးး��ခြ�င်းး�ပြု�ုလုုပ််သင့််�သည််။ ဒေ�သခံံ

ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျမှုု တည််ဆော�ာက််ရန််နှှင့််�

ဟန့််�တားး�သည််။

နှော�ာ�င့််�ယှှက််

ပင်် တွေ့�့�ဆုံံ�စည်းး�ဝေး�းသင့််�သည််။
လေး�းစား�းမှုုရှိိ�သော�ာ

ဘာာသာာစကားး�နှှင့််�

အချျက််အလက်် စစ််ဆေး�းခြ�င်းး�အတွွက််
မှှန််ကန််မှုုရှိိ�မရှိ�ိ

ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််�လည်းး� ပံ့့�ပိုးး��သင့််�သည််။

တိုးး��မြှ�ှင့််�ရန်် သူူတို့့�၏ ရပ််ရွာာ�အတွွင်းး�မှာာ�
•	သင့််�လျော်�်��သော�ာ

အရေး�းကြီး�း�သည််။
•

•	သတင်းး�သမား�းများ�း�၏ ပရိိသတ််များ�း�နှှင့််�
မီီဒီယာ
ီ ာ ဖွံ့့��ဖြိုး�း��ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�နှှင့််� သင််ကြား�း�

ချိိ�တ််ဆက််ဆက််သွွယ််ခြ�င်းး� စွွမ်းး�ရည််ကိုု�

ရေး�းအဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�အတွွက််

ဖြ�ည့််�ဆည်းး�ပါါ-

သတင်းး�သမား�းများ�း�

အသုံးး�� အနှုုန်းး�များ�း�

•	လူူနည်းး�စုု နော�ာက််ခံံအကြော��ာင်းး�ရှိိ�သော�ာ

သည်် သူူတို့့တင််
�
ဆက််သည့််� အကြော��ာင်းး�

သုံးး�� စွဲဲ�ပါါ- တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�များ�း�၏ ယဉ််

သူူများ�း�ကိုု� သတင်းး�လုုပ််ငန်းး�ဖြ�င့််� အသက််

အရာာများ�း�၏ အရည််အသွေး�း�နှှင့််� ရော�ာက််

ကျေး�း�မှုု

နား�းလည််

မွေး�း�မှုုကို�ု လေ့�့လာာလို�က််စား�း
ု
ရန်် အားး�

ရှိိ�ပျံ့့��နှံ့့��မှုုကို�ု မြှ�ှင့််�တင််ရန််အတွွက်် ပရိိ

လေး�းစား�းကြော��ာင်းး� ပြ�သရန်် အတွွက််

ဓလေ့�့များ�း�ကိုု�

ပေး�းပါါ။ - လူူနည်းး�စုုနော�ာက််ခံံအကြော��ာင်းး�

သတ််များ�း�နှှင့််� တက််ကြွ�ွစွာာ� ချိိ�တ််ဆက််

ဘာာသာာစကားး�နှှင့််� စကားး�လုံးး�� ရွေး�း�ချျယ််

ရှိိ�သော�ာ သတင်းး�သမား�းများ�း� ပိုုမို
� များ
�ု �း�ပြား�း�

ခြ�င်းး�တွွင်် တည််ရှိိ�နေ�သော�ာ စွွမ်းး�ပကားး�

မှုုကိုု� အကဲဲဆတ််ခြ�င်းး�လိုု�အပ််သည််။

လာာပါါက တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�

များ�း�ကိုု�

ကိုု� ပိုု�မို�ကော�ာ
ု
င်းး�မွွန််တိိကျျစွာာ� ကိုု�ယ််စား�း

သတင်းး�သမား�းများ�း�ကိုု�

ပြု�ုပါါဝင််လာာစေ�နိုု�င််မည်် ဖြ�စ််သည််။

သည််။

•	ပုံံ�သေ�ကားး�ကျျ

ဘော�ာင််သွွင်းး�ခြ�င်းး�ကိုု�

သတိိထားး�ပါါ- အချို့့���သော�ာ အခြေ�ေအနေ�
များ�း�တွွင်် တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�

•	သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�

နား�းလည််စေ�ခြ�င်းး�

အားး�ဖြ�င့််�

ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��သင့််�

ပိုု�မိုု�

•	လူူအများ�း�၏ မီီဒီီယာာ တတ််သိိမှုုနှှင့််�

ကိုု� ခံံရသူူသားး�ကော�ာင််အဖြ�စ်် တင််ပြ�

ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ� လက််လှှမ်းး�မီီ ပါါစေ�-

သတင်းး�အချျက််အလက်် ရှာာ�ဖွေ�ေမှုုစွွမ်းး�

ခြ�င်းး�သည်် ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဆီီလျော်�်��သည််

အထူးး�သဖြ�င့််�

ဒေ�သတွွင်းး�အဆင့််�တွွင််

ရည််ကိုု� မြှ�ှင့််�တင််ပေး�းပါါ- အရည််အသွေး�း�

ဟုု ထင််ရသော်�်�လည်းး� ထိုု�သို့့�သော�ာ ပုံံ�

ဖြ�စ််သည််။

တိိကျျသေ�ချာ�ာသော�ာ

ပြ�ည့််�မီီသော�ာ အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ကိုု�

ဖော်�်�မှုုသည်် သူူတို့့�ကိုု� အခြား�း�သူူများ�း�က

ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုပါါဝင််မှုုကို�ု

မြ�င််သည့််� အမြ�င််ကိုု� ထိိခိုုက််စေ�ပြီး�း
�
� လူူမှုု

လင့််�ကစား�း

ဝန်းး�ကျျင််တွွင်် သူူတို့့�၏ တည််ရှိိ�မှုကို
ု ပါ
�ု ါ

များ�း�အကြော��ာင်းး�

ထိိခိုုက််နစ််နာာစေ�နို
�
ု�
င််သည််
။

အတွွက်် အပိုု�ဆော�ာင်းး� စေ့�့ဆော်�်�မှုုများ�း�

သတင်းး�စီးး�ဆင်းး�မှုုနှှင့််�

ပြု�ုလုုပ််ပေး�းသင့််�သည််။

ပရိိသတ််၏ စွွမ်းး�ရည််ကိုု� အလေး�းဂရုုပြု�ု

•	ပွွင့််�လင်းး�မြ�င််သာာခြ�င်းး�နှှင့််� မှှတ််တမ်းး�မှှတ််
ရာာများ�း� ထည့််�သွွင်းး�ခြ�င်းး�- လူူအများ�း�တွွင််

•

-

အာာမခံံထားး�

တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုု

အမျိုး�း��သမီးး�များ�း�နှှင့််�

သတင်းး�တင််ပြ�ရန််

သာာ ဖြ�န့််�ဖြူး�း�ခြ�င်းး�သည်် ပရိိသတ််များ�း�ထံံ
ရော�ာက််ရှိိ�ပြီး�း�

ချိိ�တ််ဆက််မိိသော�ာအခါါ

သက််ရော�ာက််မှုုတစ််ရပ််

ရှိိ�လာာသည််။
ချိိ�တ််ဆက််ရန််

အခြား�း�အပယ််ခံံ

ခြ�င်းး�သည်် မီီဒီယာ
ီ ာဖွံ့့��ဖြိုး��း �ရေး�း အားး�ထုုတ််

သူူတို့့� ကြုံ�ံ�ကြို�ု�က််နေ�ရသော�ာ သတင်းး�

အုုပ််စုုများ�း�ကိုု� ဦးးစား�းပေး�းပါါ- အမျိုး�း��သမီးး�

ကြိုး�း��ပမ်းး�မှုုများ�း�၏ အော�ာင််မြ�င််မှုုအတွွက််

အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�

သဘာာဝ

များ�း�၊ တိုု�င်းး�ရင်းး�သားး�လူူနည်းး�စုုများ�း�နှှင့််�

ပဓာာန ဖြ�စ််သည််။

အလျော�ာ�က်် အယုံံ�အကြ�ည််မရှိိခြ� �င်းး� ဖြ�စ််

ကျေး�း�လက််ဒေ�သတွွင်် နေ�ထိုု�င််သူများ
ူ �း�

တတ််ရာာ အချျက််အလက််များ�း�နှှင့််� ခိုုင််မာာ
�

သည်် အခြား�း�အုုပ််စုုများ�း�ထက်် သတင်းး�

သော�ာ မှှတ််တမ်းး�မှှတ််ရာာများ�း�ဖြ�င့််� လက််ခံံ

အချျက််အလက််

လက််လှှမ်းး�မီီရရှိိ�မှုု

ဤစာာအုုပ််တွွင်် ၂၀၁၉ ခုုနှှစ််အတွွင်း�း ကရင််ပြ�ည််နယ််၊ ကယားး�ပြ�ည််နယ််
နှှင့််� မွွန််ပြ�ည််နယ််တို့့��ရှိိ� လူူနည်းး�စုု တိုု�င်း�း ရင်းး�သားး�များ�း�၏ မီီဒီီယာာ
အလေ့�့အကျျင့််�များ�း�ကိုု� အတွွင်း�း ကျျကျျလေ့�့လာာတင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။
သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� လက််လှှမ်း�း မီီရရှိိ�မှုုတွင််လ
ွ
ည်းး�ကော�ာင်းး�၊
မီီဒီီယာာများ�း�က ကိုု�ယ််စား�းပြု�ုဖော်�်�ပြ�ခြ�င်းး�တွွင်် မျှှမျှှတတရှိိ�မှုုတွွင််
လည်းး�ကော�ာင်းး� တိုုင်း
� �း ရင်းး�သားး�များ�း� ရင််ဆိုုင််နေ�
�
ရသည့််� စိိန််ခေါ်�်မှုု
များ�း�ကိုု� ဆွေး�း�နွေး�း�တင််ပြ�ထားး�ပါါသည််။
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