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တေယာက္ေယာက္က 
ေစာင္႔ၾကည႔ေ္နၿခင္း 

မ်က္ၿမင္ေတြ႔ၿခင္းႏွင္႔ 
မွတ္တမ္းတင္ၿခင္း 

အခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈေတြကို 
ၿဖစ္လွ်င္ၿဖစ္ခ်င္း မွတ္တမ္းတင္ဖုိ႔ 
အခြင္႔အာဏာရွိတယ္ဆိုတာ 
လူေတြေသခ်ာသိေအာင္လုပ္တဲ႔ေနရာမွာ 
ဒီနည္းက နည္းေကာင္းတခုၿဖစ္ပါတယ္။ 2



မ်က္ၿမင္ေတြ႔ၿခင္းႏွင္႔ မွတ္တမ္းတင္ၿခင္း - ၁

ဗီဒီယိုမွ ဥပမာမ်ား အားလုံး 

l စႏုိက္ပါ (Sniper) တာဂူးရစ္ (Targuist) 
ေမာ္ရိုကုိမွ အမည္မသိ တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္သူ မွူ
ေမာ္ရိုကုိမွာ ရဲအရာရိွေတြက ယာဥ္ေမာင္းသူေတြထံက မၾကာခဏ 
လာဘ္ေငြေတာင္းေနၾကတာကုိ လႈံ႔ေဆာ္သူ တဦးက ဗီဒီယုိရိုက္ကူးၿပီး 
ယူက်ဴမွာ လႊင္႔တင္လိုက္တဲ႔အခါ ဒီဗီဒီယုိဟာ ေထာင္ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီတဲ႔လူေတြ 
ၾကည္႔တာခံရပါတယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီလာဘ္စားတဲ႔ ရဲေတြကုိ 
အေရးယူႏိုင္ရံုသာမက “စႏိုက္ပါ တာဂူရစ္” ရဲ႕ ဥပမာကုိ ယူၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ 
ဒီလိုလာဘ္စားတဲ႔ ရဲေတြကုိ ႏိွမ္နင္းဖို႔ ဗီဒီယုိကင္မရာေတြ တပ္ဆင္ခဲ႔ပါတယ္။ 

သုံးစြဲခဲ႔တဲ႔ Tool မ်ား - ဗီဒီယိုကင္မရာ၊ ဗီဒီယုိတည္းၿဖတ္ေရး ေဆာ႔ဖ္၀ဲ၊ 
ယူက်ဴ၊ ဘေလာ႔ဂ္မ်ား 

ဆက္လက္ေလ႔လာရန္လင္႔ခ္မ်ား 
ဗီဒီယိုမ်ား -  http://bit.ly/H8rlj
ဘေလာ႔အေၾကာင္းအရာ - http://bit.ly/1uOFyB

l ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး 
ၿမန္မာၿပည္မွ ဘေလာ႔ဂါမ်ားနဲ႔ လႈံ႔ေဆာ္သူမ်ား
 လႈံ႔ေဆာ္သူေတြဟာ ဘေလာ႔ဂ္ေတြကို သုံးၿပီး 
စစ္အစိုးရ တားၿမစ္ပိတ္ပင္ထားတဲ႔ သတင္းေတြနဲ႔ လူ႔အခြင္႔အေရး 
ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို တကမၻာလုံးသိဖုိ႔ ၿဖန္႔ေပးခ႔ဲတယ္။ 
ဘေလာ႔ဂါေတြဟာ အက်ပ္အတည္းဆုိက္ေနတဲ႔ အၿဖစ္အပ်က္ ၂ 
ခုက သတင္းေတြကို ေစ်းေပါတဲ႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာ၊ မုိဘုိင္းဖုန္း 
ကင္မရာေတြသုံးၿပီးရုိက္ခဲ႔တဲ႔ ရုတ္တရက္ေလာင္စာဆီ ေစ်းတက္လုိက္တာ 
ကိုု ကန္႔ကြက္တဲ႔ ၿပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ စစ္အစုိးရက အၾကမ္းဖက္ 
ႏွိမ္နင္းခဲ႔တဲ႔ ဓာတ္ပုံေတြကုိ ၿဖန႔္ခ်ိခဲ႔တယ္။ ၿပည္သူေတြၾကည္ညိဳတဲ႔ 
သံဃာေတြနဲ႔ သီလရွင္ဆရာေလးေတြ လမ္းမေတြေပၚ ၾကြလာတဲ႔ 
အၿဖစ္အပ်က္ဟာ အြန္လုိင္းမွာ အင္မတန္ေရပန္းစားခဲ႔ၿပီး ၿမန္မာၿပည္မွာ 
ဘာေတြၿဖစ္ေနတယ္ဆုိတာကို တကမၻာလုံးက သိခဲ႔ရတယ္။ 

သုံးစြဲခဲ႔တဲ့ Tool မ်ား - ဘေလာ႔ဂ္မ်ား၊ သတင္းတင္ပုိ႔ခ်က္မ်ား၊ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာမ်ား၊ လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားနဲ႔ ဓာတ္ပုံမ်ား

ဆက္လက္ေလ႔လာရန္ လင္႔ခ္မ်ား
ဘေလာ႔ဂ္၊ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား - http://bit.ly/cRMLK
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လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ပါ

l ၿမန္မာၿပည္က ဘေလာ႔ဂါေတြနဲ႔ အခြင္႔အေရးအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္သူေတြဟာ သူတုိ႔သက္ေသခံခ်က္ေတြနဲ႔ 
အေထာက္အထားေတြကို ပု႔ိေပးမႈေၾကာင္႔ သိသာတဲ႔ အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ႀကဳံခဲ႔ရတယ္။ လႈံ႔ေဆာ္မႈကို 
ေထာက္ခံၿပီးပါ၀င္ခဲ႔ၾကတဲ႔ အၿခားသူေတြနဲ႔ ကိုယ့္အတြက္ အႏၱရာယ္မရွိေအာင္ ဘယ္လုိ 
လုပ္ၾကမလဲ။ IP လိပ္စာလုိ၊ အီးေမးလ္အေကာင္႔၊ password၊ လူမႈဆက္ဆံေရးကြန္ယက္ေပၚက 
သူငယ္ခ်င္းစာရင္းေတြ၊ မုိဘုိင္းဖုန္းက အမည္ေတြနဲ႔ SIM ကဒ္၀ယ္ခဲ႔တဲ့ေနရာေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ 
၀ဘ္ဆုိဒ္ဒိုမိန္းနာမည္၀ယ္တုန္းက မွတ္ပုံတင္ခဲ႔တဲ႔ အခ်က္အလက္ စတာေတြဟာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 
လက္ရာေၿခရာက်န္ခဲ႔ေစတယ္ဆုိတာ ဆင္ၿခင္ပါ။ 

l စုေဆာင္းၿပီး ထုတ္ၿပန္ခဲ႔တဲ႔ သတင္းပုိ႔ခ်က္ေတြကို မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ၿပဳစစ္ေဆးတဲ႔ စံ ကို 
တုိးတက္ေအာင္လုပ္ပါ။  အစိုးရကို ဆန္႔က်င္သူေတြအေၾကာင္း ေဖာ္ၿပတာ သုိ႔မဟုတ္ အၿပစ္မဲ႔တ႔ဲသူေတြကို 
လြဲမွားစြပ္စဲြမႈေတြအေပၚအေၿခတည္ၿပီး အခ်ိဳ႕ၿပည္သူေတြက သတင္းေပးပုိ႔တတ္တယ္။ 

l လတ္တေလာၿဖစ္ပ်က္ေနတဲ႔ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ႔ သတင္းထူး သတင္းဦးေတြကို 
အလ်င္အၿမန္တုံ႔ၿပန္တဲ႔အခါ အၿခားသူေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံးကို ရည္ရြယ္ထားရင္ေတာင္မွ 
သင္႔ရဲ႕မူရင္း အေၾကာင္းအရာေတြကို ၿပန္လုပ္ထုတ္လုပ္ရာမွာ အေရးႀကီးတာေတြ က်န္သြားတာမ်ိဳးက 
လြယ္လြယ္ေလး ၿဖစ္တတ္ပါတယ္။ အၿခားသူမ်ားဆီက မၿပည္႔စုံပဲ ေရာက္လာတဲ႔ သတင္းေတြကို 
ၿဖန္႔ၿဖဴးေနမိတာမ်ိဳးလည္း ၿဖစ္တတ္ပါတယ္။ အခ်က္အလက္ေတြကို မွန္ကန္စြာ ၿဖန္႔ၿဖဴးရင္း 
မ်က္ၿမင္သက္ေသခံ အေၾကာင္းအရာေတြကိုေရာ ဘယ္လုိထုတ္လုပ္ ၿဖန္႔ခ်ိမလဲ။ 

l သက္ေသခံဗီဒီယိုထဲက မ်က္ၿမင္သက္ေသဟာ ဘယ္သူဘယ္၀ါၿဖစ္တယ္ဆုိတာကို အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ 
အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းကေတာ႔ သူတုိ႔မ်က္ႏွာကို မွတ္တမ္းတင္မရုိက္ကူးတာပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ 
ေနာက္ခံအလင္းအေရာင္ကို ခပ္ေမွာင္ေမွာင္ထားၿပီး သူတုိ႔မ်က္ႏွာကို ထင္ထင္ရွားရွားမေပၚေအာင္ 
စီစဥ္ၿပီးလည္း ရုိက္ကူးႏုိင္ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ ကုိယ့္ဗီဒီယိုတိတ္ေခြ အသိမ္းခံရဦးေတာ႔ ဗီဒီယုိထဲမွာ 
ဘယ္သူဘယ္၀ါေတြပါတယ္ဆုိတာ မွတ္တမ္းပုံ မရႏုိင္ေတာ႔ပါဘူး။ 

l ပထမဆံုးသက္ေသခံခ်က္မ်ားေထာက္ပံ႔လုိတဲ႔ မ်က္ၿမင္သက္ေသေတြကို သူတုိ႔ရဲ႕အေထာက္အထားမ်ား၊ 
သူတုိ႔ဟာ ဘယ္သူဘယ္၀ါဆုိတာ ေပၚသြားမယ္ဆုိရင္ ၿဖစ္လာႏုိင္တဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ အဆုိးရြားဆုံးအေၿခအေနက 
ဘာလဲဆုိတာ ေသခ်ာေအာင္ သုံးသပ္ခုိင္းပါ။ ဒီလုိေဆြးေႏြးမႈမ်ိဳးက သင္႔ကို လူေတြက 
သေဘာတူခ်က္ေပးတယ္ဆုိတာ သိႏုိင္ၿပီး ရလာႏုိင္တဲ႔ အႏၱရာယ္ကို ဘယ္လုိနည္းႏုိင္သမွ်နည္းေအာင္ 
လုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာ စီစဥ္ႏုိင္ပါတယ္။ 
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ေခါင္းစဥ္ - နီဒါ (Neda) အမွတ္တရ
ပါ၀င္သူမ်ား - အီရန္မွ လႈံ႔ေဆာ္သူမ်ား
ေနရာ - တီဟီရန္
၀ဘ္ဆုိဒ္ - http://bit.ly/Kpcs

ရွင္းလင္းေဖာ္ၿပခ်က္မ်ား 
၂၀၀၉  ဇြန္လအတြင္းမွာ ၿဖစ္ခဲ႔တဲ႔ အီရန္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး 
ဆႏၵၿပမႈအတြင္း ေသဆုံးခဲ႔ရတဲ႔ နီဒါး အက္ဟာ-ဆုိတန္ (Neda Agha-
Soltan) အမႈကို ရုိက္ထားတဲ႔ ဗီဒီယိုအပုိင္းအစေလး ႏွစ္ခုက တကမၻာလုံးကို
ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဗီဒီယိုတခုဟာဆုိရင္ အမည္မသိသူ တေယာက္က 
ရုိက္ကူးခဲ႔တာၿဖစ္ၿပီး အၿခားေထာက္ပံ႔သူေတြကို အီးေမးလ္ပုိ႔ရာကတဆင္႔ 
Facebook ေပၚမွာ လ်င္ၿမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားပါတယ္။ ဒီ Facebook ေပၚက 
ဗီဒီယုိေပၚမွာပဲ နီဒါးရဲ႕ အသက္ကုိကယ္ဆယ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ႔သူ ဆရာ၀န္တဦးပါ 
ပါ၀င္ေနၿပီး သူက အၿဖစ္အပ်က္ႏွင္႔ သူပါ၀င္ခဲ႔တဲ႔ေနရာရဲ႕ အေၾကာင္းကို 
မွတ္ခ်က္၀င္ေပးသြားပါတယ္။ ဒီဗီဒီယုိကို ကြန္ယက္ေပၚတုိက္ရုိက္တင္
လုိက္တာထက္ အီးေမးလ္ေတြဆီကို ပုိ႔ေပးဖုိ႔ ဆုံးၿဖတ္ခဲ႔ရတာကေတာ႔ 
ဗီဒီယိုရုိက္ကူးသူကို အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ပါပဲ။ ဒါ႔အၿပင္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး 
ပုိမုိတင္းၾကပ္လာတဲ႔ အင္တာနက္စိစစ္ေရးကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္လဲ 
ၿဖစ္ပါတယ္။ သတင္းသမားေတြဟာ ဒီဗီဒီယိုကုိ အီးေမးလ္မ်ား၊ 
လူမႈဆက္ဆံေရးကြန္ယက္မ်ားကတဆင္႔ သတိထားမိသြားပါတယ္။ 
ဒါ႔အၿပင္ နာဒါးေသဆုံးမႈ ဒုတိယသက္ေသခံ ဗီဒီယို(http://bit.ly/
yyvoM)  အင္တာနက္ေပၚ လႊင္႔တင္ၿပီး နာရီပုိင္းအတြင္းမွာပဲ CNN မွာ 
ေပၚလာခဲ႔ၿပီးေနာက္ ယူက်ဴမွာ ကူးယူတင္ၿပခံရပါတယ္။ ဒီဗီဒီယိုကို Twitter 
ေပၚလႊင္႔တင္လုိက္တဲ႔ အခါမွာေတာ႔ ၾကည္႔ရႈသူလူေပါင္းမ်ားစြာ ရွိလာခဲ႔ၿပီး 
အီရန္မွာ ေနာက္ဆံုးၿဖစ္ေနတဲ႔ သတင္းေတြကိုလဲ လႊင္႔တင္ေပးႏုိင္ခဲ႔တယ္။ 
ဒီဗီဒီယိုဟာ လႊင္႔ၿပီးၿပီးခ်င္း အလ်င္အၿမန္ပဲ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ႔လုိ႔ ဒီလိုမတည္းၿဖတ္ပဲ 
လႊင္႔တင္လုိက္တဲ႔ ဗီဒီယိုေတြရဲ႕ ၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္တဲ႔ ဂယက္ရုိက္ခတ္မႈကို 
စဥ္းစားသုံးသပ္ခ်ိန္ နည္းနည္းပဲ ရခဲ႔ပါတယ္။   

WITNESS မွာ ေရးသားၿခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
ပရက္စီလာ နရီ (Priscila Neri) ေၿပာၾကားခ်က္ကေတာ႔ 
“ၿပည္သူေတြ၊ လႈပ္ရွားသူေတြလူသားအားလုံးတုိ႔၊ အီရန္မွာ 
ဘာေတြၿဖစ္ပ်က္ေနတယ္ဆုိတာကို တ ကမၻာလုံးသိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ၿပဖုိ႔ 

က အေရးႀကီးသလုိ ေသဆုံးသြားသူ နီဒါးရဲ႕ ဂုဏ္သေရကို ေလးစားဖုိ႔ 
နဲ႕ ဒီလုိအၿဖစ္ဆုိးၿပီးနဲ႔ ႀကဳံရတဲ႔ က်န္ရစ္သူ မိသားစုရဲ႕ ပူေဆြးေသာက၊ 
ဒါေတြကို  မွ်တမႈရွိေအာင္ ကၽမတို႔ ဘယ္လုိလုပ္ၾ မလဲ။ ဒီဗီဒီယိုကို 
ၾကည္႔ တဲ႔အခါ ကၽမတုိ႕ တာ၀န္က ဘာလဲ။ ၿပန္လည္ေဖာ္ၿပဖုိ႔ လုိမလား။ 
ကၽမတုိ႔ သိသမွ်လူေတြဆီကို ဆက္ပုိ႔ေပးၿပီး သူတုိ႔ကို ဒါေတြၾကည္႔ဖုိ႔ 
အားေပးမလား။” လူေတြအေနနဲ႔ မုိဘုိင္းဖုန္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကင္မရာေတြကို 
သုံးၿပီး မ်က္ၿမင္ကုိယ္ေတြ႔ သတင္းပုိ႔ခ်က္ေတြနဲ႔အတူ လႈပ္ရွားမႈေတြၿဖစ္ေနတဲ႔ 
ေနရာကေန ခ်က္ခ်င္းသတင္းပုိ႔ႏုိင္မႈ စြမ္းရည္ေတြ တုိးတက္ လာေနတဲ႔ 
အခ်ိန္မွာ အထူးသၿဖင္႔ အေၿပာင္းအလဲမ်ားၿပီး ဖိအားမ်ားေနတဲ႔ 
အခုိက္အတန္႔မ်ိဳးမွာ တိက်ေသခ်ာ နည္းဗ်ဴဟာက်စြာ ထုတ္ၿပန္ဖုိ႔ 
ဘယ္လုိဆုံးၿဖတ္ၾကမလဲ ဆုိတာကို နီဒါးရဲ႕ ဗီဒီယိုအပုိင္းအစေလးက 
စိန္ေခၚေနပါတယ္။ အီရန္မွာ လႈံ႔ေဆာ္သူေတြႏွင္႔ ဆႏၵၿပသူေတြကို 
ဖမ္းတာ ေတြေၾကာင္႔ ဗီဒီယုိေၿခရာလက္ရာေတြကို လႊင္႔တင္ၿခင္းဟာ 
ဒီဗီဒီယိုတင္ပုိ႔သူေတြကို ဘယ္လုိအႏၱရာယ္ၿဖစ္ေစႏုိင္တယ္ဆုိတာ 
သိၿမင္ႏုိင္ပါတယ္။ Facebook တုိ႔ Twitter တုိ႔မွာသုံးတဲ႔ နာမည္ေတြနဲ႔လည္း 
တခ်ိဳ႕လူမ်ားဟာ တရားရုံးမွာ အမႈဆုိင္ခဲ႔ရပါတယ္။  

သုံးစြဲခဲ႔တဲ့ Tool မ်ား - မုိဘုိင္းဖုန္းကင္မရာမ်ား၊ အီးေမးလ္၊ ယူက်ဴ၊ Twitter၊ 
Facebook၊ ဘေလာ႔ဂ္မ်ား 

လက္လွမ္းမီမႈ႔ အတုိင္းအတာ - သန္းေထာင္ခ်ီတဲ႔ ကမၻာတ၀ွမ္းက 
ၿပည္သူမ်ား 

ကုန္က်စရိတ္ - မသိရ။

အရင္းအၿမစ္မ်ား - ကြန္ယက္ေပၚက အခ်က္အလက္ကုိ မုိဘုိင္းဖုန္းႏွင္႔ 
အင္တာနက္တုိ႔ကေန ၀င္ရွာၾကည္႔မႈ။ အီရန္အၿပင္က ဗီဒီယိုထုတ္ၿပန္ေပးတာ 
ၿပန္လည္ထုတ္ၿပန္ေပးတာေတြလုပ္ေပးတဲ႔ ေထာက္ခံသူမ်ား။ 
သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ ဗီဒီယိုအေပၚ သတင္းတင္ဆက္မႈမ်ားၿဖင္႔ 
ေထာက္ပံ႔မႈမ်ား။ ဘေလာ႔ဂ္မ်ားနဲ႔ လူမႈဆက္ဆံေရး ကြန္ယက္ေတြမွာ 
ဗီဒီယိုရဲ႕ ၿဖစ္စဥ္နဲ႔ ဆက္စပ္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြေပးတဲ႔ ဘေလာ႔ဂါေတြနဲ႔ 
လႈံ႔ေဆာ္သူေတြ။  

ၿပႆနာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား 

ၾကာခ်ိန္ - ဗီဒီယုိကို ရုိက္ကူးရာက 
လႊင္႔တင္ခ်ိန္ထိ နာရီ အနည္းငယ္သာ။ 
ႏုိင္ငံတကာအသံလႊင္႔ မီဒီယာေတြေရာက္ဖုိ႔ 
နာရီနည္းနည္းပုိၾကာ။ 

ခက္ခဲမႈအဆင္႔ - အဆင္႔ ၅ ဆင္႔အနက္  
အဆင့္ ၂  

ဆက္လက္ေလ႔လာရန္လင္႔ခ္မ်ား 
New York Times Blog – http://bit.ly/
TqGnG
Global Voices – http://bit.ly/LLAbx
Witness – http://bit.ly/gtyPz
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မ်က္ၿမင္ေတြ႔ၿခင္းႏွင္႔ မွတ္တမ္းတင္ၿခင္း - 4မ်က္ၿမင္ေတြ႔ၿခင္းႏွင္႔ မွတ္တမ္းတင္ၿခင္း - ၄

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္္တဲ႔ အၿခားနည္းလမ္းမ်ား 
၁။  ဗီဒီယုိကုိ သုံးဖုိ႔ မလိုပါဘူး။ လူေတြ သူတုိ႔မုိဘုိင္းဖုန္းေတြ သုံးၿပီး ဓာတ္ပုံေတြကို 

အီးေမးလ္က တဆင္႔ ဒါမွမဟုတ္ ၿဖစ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ Multimedia Message (MMS) 
ေတြကို သုံးၿပီး ပို႔ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ေနာင္တခ်ိန္မွာ Slide Show 
ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ဒီတုိင္းပဲၿဖစ္ၿဖစ္ၿဖစ္ လႊင္႔ေပးႏုိင္ပါတယ္။ 

၂။  တကယ္လုိ႔ ဘယ္သူဘယ္၀ါၿဖစ္တယ္ ဆုိတဲ႔ အေထာက္အထားေတြကို 
ဖယ္ရွားခ်င္တယ္ဆုိရင္ သက္၀င္လႈပ္ရွားေနတဲ႔ ပုံေတြ၊ ရုပ္ေသးေတြ သို႔မဟုတ္ Digital 
Storytelling နည္းနဲ႔ ဓာတ္ပုံေတြ ဖြဲ႔စပ္ပုံေဖာ္နည္းကို အသုံးၿပဳႏုိင္ပါတယ္။ 

၃။  မ်က္ၿမင္သက္ေသအၿဖစ္အပ်က္ေတြကို ဦးဦးဖ်ားဖ်ားရရွိလုိက္တယ္ ဆုိတာမ်ိဳးက 
ၿဖစ္ေတာင္႔ၿဖစ္ခဲပါ။ အခ်ိဳ႕အၿဖစ္အပ်က္ေတြကို ေနာက္ပုိင္းမွ အင္တာဗ်ဴးေတြနဲ႔ 
ၿပန္တည္ေဆာက္ရတာမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါ့ၿပင္ ယုံၾကည္ရတဲ႔ မိတ္ေတြေတြနဲ႔ 
အဆက္အသြယ္ေတြကတဆင္႔ လူေတြပါ၀င္လာေအာင္ မိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ပါေသးတယ္။ 

၄။  တုိက္ရုိက္အၿဖစ္အပ်က္ေတြမွာ လူေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာေတြကို မွတ္တမ္းတင္ေနမယ္႔အစား 
လႈပ္ရွားမႈတခု သုိ႔မဟုတ္ ဆႏၵၿပမႈတခုအေၾကာင္း ေၿပာႏုိင္တဲ႔ အၿခား လုံၿခဳံတဲ႔ 
နည္းလမ္းေတြကို ထည္႔သြင္းစဥ္းစားပါ။ 

၅။  အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈကို ေထာက္ၿပခ်င္တဲ႔ ဗီဒီယိုမ်ိဳးအတြက္ကေတာ႔ အဲဒီထဲမွာ 
ပါ၀င္သူေတြရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ ထိုသူေတြအခ်င္းခ်င္း ဆက္ႏြယ္မႈေတြကို 
ရွင္းသြားေအာင္ ေတြးပါ။ စိတ္ကူးထဲမွာ ပုံေဖာ္ၾကည္႔ၿပီး ဒီလူေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ 
အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈေတြၾကားက အဆက္အသြယ္ေတြကို မီးေမာင္းထုိးၿပလာႏုိင္ပါလိမ္႔မ
ယ္။ 

ကုိယ္တုိင္ လုပ္ေဆာင္ရန္

ေမးၿမန္းခ်က္မ်ား
l  မ်က္ၿမင္သက္ေသခံခ်က္ေတြကို ဘယ္လုိစုေဆာင္းမယ္ဆုိတဲ႔ အစီအစဥ္ဆြဲဖုိ႔ 

အခ်ိန္ရွိပါသလား။ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံအားေပးသူေတြ လႈံ႔ေဆာ္သူေတြအတြက္ 
လူ႔က်င္႔၀တ္ေဘာင္ထဲကေန မဟာဗ်ဴဟာ က်တဲ႔ နည္းလမ္း၊ သဘာ၀က်တဲ႔ 
အခ်က္အလက္ကုန္ၾကမ္းေတြ စဥ္ဆက္မၿပတ္စုေဆာင္းဖုိ႔ ၿပင္ဆင္ေပးၿပီးၿပီလား။ 

l  ကုိယ့္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ လူေတြဆီမွာ အခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရတာေတြအ
တြက္ မွတ္တမ္းတင္ဖုိ႔ ရွိၿပီးသား Tool ေတြက ဘာေတြလဲ။ မုိဘုိင္းဖုန္းေတြလား၊ 
ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာေတြလား၊ လူမႈဆက္ဆံေရးကြန္ယက္ေတြ၊ 
ဘေလာ႔ေတြကိုသြားၾကည္႔ႏုိင္တဲ႔ အခြင္႔အလမ္းေတြလား။ 

l  လႈံ႔ေဆာ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အၿဖစ္အပ်က္မွ်ေ၀ေပးတဲ႔ သူေတြရဲ႕ ရုိးသားေၿဖာင္႔မတ္မႈကို 
ဘယ္လုိ ယုံၾကည္ေပးႏုိင္မလဲ။ 

l  မီဒီယာနဲ႔ ေနရာအႏွံ႔ကို ထုိးေဖာက္မယ္႔ နည္းဗ်ဴဟာက ဘာလဲ။ အခ်က္အလက္ေတြက 
သတင္းဦး သတင္းထူးေတြရဲ႕ တစိတ္တေဒသၿဖစ္လာၿပီး သတင္းဌာနေတြက 
ကုိယ့္ေနာက္ တဟုန္ထုိးလုိက္လာရင္ ဘယ္လုိတုံ႔ၿပန္မလဲ။ 

l  လုပ္ေနတဲ႔ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္စပ္ေနတဲ႔ သူေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြက 
ဘာေတြလဲ။ 

l  အစိုးရဆီက ၿဖစ္ၿဖစ္၊ ကြန္ယက္၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြဆီကပဲ 
ၿဖစ္ၿဖစ္ ပုံေတြ၊ ဗီဒီယိုေတြနဲ႔ ဘေလာ႔ပုိ႔စ္ေတြေၾကာင္႔ ထိခုိက္မႈရွိလာသူေတြဆီကေန 
တင္ထားတာေတြကို ဖယ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိလာမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိ တုံ႔ၿပန္မလဲ။ 



အႀကံၿပဳခ်က္မ်ား 

WITNESS က ဗြိဳင္အုိလက္တာ ကရစ္နစ္ (Violeta Krasnic) ရဲ႕ ဘယ္သူဘယ္၀ါၿဖစ္ေၾကာင္း 
အေထာက္အထား ဖုံးကြယ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေၿပာၾကားခ်က္- 
“ရုိက္ကူးေရးမွာ ေတြ႔ဆုံေမးၿမန္းသူဟာ ဘယ္သူဘယ္၀ါၿဖစ္ေၾကာင္းကို ပယ္ဖ်က္ထားတာဟာ 
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ နည္းပညာမ်ားအတြင္း ယုံၾကည္မႈရရန္အေၾကာင္းအရာ တခုၿဖစ္ပါတယ္။ ကၽမတုိ႔ 
ပူးတြဲထုတ္လုပ္တင္ဆက္ခဲ႔တဲ႔ ဗီဒီယိုထဲမွာ ပါ၀င္ခဲ႔တဲ႔ လိင္လုပ္သားတေယာက္ရဲ႕ စိတ္ခ်သေဘာတူညီခ်က္ရဖုိ႔ 
ပထမဆုံးလုပ္ရတာကေတာ႔ ယုံၾကည္ရပါတယ္လုိ႔ အသိေပးတာပါ။ ကၽမတုိ႔သေဘာတူညီခ်က္ထဲမွာ 
ဒီဗီဒီယိုရဲ႕ ရည္ရြယ္ရင္းနဲ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းက ဘယ္လုိအသုံးၿပဳမယ္ဆုိတာကို သိေစတယ္။ 
လုံၿခဳံေရးအတြက္ ဘယ္လုိလုပ္ထားတယ္ဆုိတာ နားလည္ေအာင္၊ ဘယ္သူဘယ္၀ါဆုိတာ မသိေအာင္ 
ဘယ္လုိဖုံးကြယ္ထားတယ္ (ဥပမာ - အသံေၿပာင္းထားၿခင္း) ဆုိတာနဲ႔ ဘယ္အခ်ိန္မဆုိ ဒီရုိက္ကူးမႈထဲမွာ 
ပါ၀င္မႈသုိ႔မဟုတ္ ေဖာ္ၿပခံတာအတြက္ ခြင္႔ၿပဳခ်က္ေပးထားတာကို ပယ္ဖ်က္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိႏုိင္ေၾကာင္းေတြကို 
ရွင္းၿပေပးခဲ႔တယ္။” 

ၿမန္မာအေရး လႈံ႔ေဆာ္သူ ေအာင္က သတင္းအခ်က္အလက္ရယူမႈအေပၚ ေၿပာၾကားခ်က္- 
“ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးက က်ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံအတြက္ ၿပည္သူ႔သတင္းသမားေတြဘယ္ေလာက္ 
အေရးပါတယ္ဆုိတာ ၿပသလုိက္တာပါပဲ။ တခါတေလ Recording Device ေတြကို အသုံးၿပဳၿပီး နယ္စပ္ေတြကို 
ၿဖတ္ေက်ာ္ကာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ရေအာင္ ထုတ္ပါတယ္။ တခါတေလ မွာေတာ႔ အီးေမးလ္ 
သုိ႔မဟုတ္ FTP လုိနည္းလမ္းမ်ိဳးက လတ္တေလာမွာ အသုံးႏုိင္ဆုံး နည္းလမ္းေတြပါပဲ။ စစ္အစိုးရက 
အရာအားလုံးကို ပိတ္ဆုိ႔ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနေပမယ္႔လဲ ဘေလာ႔ဂါေတြ ၿပည္သူ႔သတင္းသမားေတြကေတာ႔ 
သတင္းအခ်က္ အလက္ေတြကို ၿပင္ပမီဒီယာေတြဆီ ေရာက္ေအာင္ထုတ္ေပးႏုိင္တုန္းပါပဲ။”

WITNESS မွ ပရစ္္စီလာ ရဲ႕ က်င္႔၀တ္နဲ႔ ထုတ္ၿပန္ခ်က္ေတြအေပၚ ေၿပာၾကားခ်က္ - 
“နီဒါရဲ႕ ဗီဒီယိုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေၿဖမေပးႏုိင္တဲ႔ ေမးခြန္းေတြႏွင္႔အတူ ကၽမကုိယ္တုိင္လဲ ဒီကိစၥအေပၚ 
သင္႔ေတာ္တဲ႔ အေၿဖမေတြ႔ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့  ေသခ်ာတာကေတာ႔ ဒီဗီဒီိယုိဟာ လူသိမ်ားရပါမယ္။ ၿပီးေတာ႔ 
ဒီမိန္းမငယ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း ေလးစားရပါမယ္။ ႏူးညံ႔ၿပီး ရႈပ္ေထြးတဲ႔ မွ်တမႈ တခုရရမယ္ဆုိရင္ေတာ႔ 
ဗီဒီယိုထဲက သူ႔ရုပ္ပုံကို မွိန္ပစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္  Facebook အသစ္ရဲ႕ Status မွာ ေသြးေပတဲ႔ 
သူ႔မ်က္ႏွာပါတဲ႔ ပုံကို ေရြးသင္႔ မေရြးသင္႔ ႏွစ္ခါ ေသခ်ာစဥ္းစားပါ။”

ပါ၀င္ေသာ TOOL မ်ား - 

လူ႔အခြင္႔အေရးကာကြယ္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္သူမ်ားရဲ႕ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ႔ ဗီဒီယိုကို 
လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမွာ မွ်ေ၀ၿခင္း
လူအခြင္႔အေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ ဗီဒီယုိေတြ မည္သူမဆုိ ပုိ႔ႏုိင္တဲ႔ The 
Hub  (http://http://hub.witness.org/) လုိမ်ိဳး ဗီဒီယိုမွ်ေ၀တ႔ဲ 
ကုိယ္ပုိင္၀က္ဆုိဒ္တခုကို WITNESS ဆုိတဲ႔ အစိုးရမဟုတ္တဲ႔ 
ဗီဒီယုိနဲ႔ လႈံ႔ေဆာ္တဲ႔ အဖြဲ႔က တည္ေထာင္ထားပါတယ္။ The Hub 
ဟာ အၿခားကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဗီဒီယိုမွ်ေ၀တဲ႔ ၀က္ဆုိဒ္ေတြကို 
ကန္႔သတ္ထားပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ႔ ဒီလုိ ၀က္ဆုိဒ္ေတြေပၚက 
ၾကမ္းတမ္းတဲ့ပုံေတြ ဖယ္ခံရႏုိင္တာမ်ိဳး (သုိ႔) အစုိးရက 
မ်က္စိစပါးေမႊးစူးတဲ႔အခါ ၀က္ဆုိဒ္ပုိင္ရွင္ကို သူတုိ႔မႏွစ္ၿမဳိ႕တဲ႔ အရာေတြကို 
ဖယ္ရွားဖုိ႔ ဖိအားေပးတာမ်ိဳးေတြ ၿဖစ္ႏုိင္လုိ႔ပါ။ The Hub ေပၚမွာ  
အခြင္႔အေရးကာကြယ္ေရးအတြက္ လႈံ႔ေဆာ္သူေတြအားလုံး စုစည္းမိၿပီး 
အဖြဲ႔အစည္းတခုလုိၿဖစ္ေနကာ WITNESS အေနနဲ႔လည္း လႈံ႕ေဆာ္သူေတြရဲ႕ 
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင္႔ ဘယ္လုိကာကြယ္ေပးခဲ႔တယ္ဆုိတဲ႔ 
သမုိင္းေၾကာင္းရွိခဲ႔ပါတယ္။ The Hub ရဲ႕ ဆုတ္ယုတ္ႏုိင္တဲ႔ ရလဒ္တခုကေတာ႔ 
အၿခားေရပန္းစားတဲ႔ ၀ဘ္ဆုိဒ္ေတြလုိမ်ိဳး ႀကီးမားၿပီး လူမ်ိဳးစုံတဲ႔ 
ပရိသတ္မရႏုိင္တာပါပဲ။ The Hub ကို အသုံးၿပဳႏိုင္တဲ႔ နည္းလမ္းတခုကေတာ႔ 
ဗီဒီယိုကို The Hub ေပၚမွာ တင္ထားတဲ႔ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ အၿခား ေရပန္းစားတဲ႔၊ 
စီးပြားေရးအရလုပ္ထားတဲ႔ (သုိ႔) ၿပခ်င္တဲ႔ ဗီဒီယိုကို အၿမဲေတြ႔ေနၿပီး 
စီးပြားေရးဆန္တဲ႔ ၀က္ဆုိဒ္က ဗီဒီယိုကို ဘာပဲလုပ္လုပ္ ဂရုစုိက္စရာမလုိတဲ႔ 
၀က္ဆုိဒ္မ်ားလည္း သုံးပါ။ 

မ်က္ၿမင္ေတြ႔ၿခင္းႏွင္႔ မွတ္တမ္းတင္ၿခင္း - ၅


