
အမွန္တရားကို 
ေဖာ္ထုတ္ပါ

စုံစမ္းစစ္ေဆးပါ။ 
ထုတ္ေဖာ္ပါ။ 

ဒီနည္းက လူထုဆီက 
(သုိ႔) တာ၀န္ရွိသူေတြက 
အေရးယူရန္လ်စ္လ်ဴရႈခံရတဲ႔၊ 
ဖုံးကြယ္ထားတဲ႔ 
အေထာက္အထားေတြကို 
ထုတ္ေဖာ္မွ်ေ၀ရန္နဲ႔ 
အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ အၿခားသူမ်ားနဲ႔ 
ပူးေပါင္းလုပ္တဲ့အခါမွာ အသုံး၀င္တယ္။ 
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ဗီဒီယို ဥပမာမ်ားအားလုံး 

l အီဂ်စ္ရဲမ်ား ႏွိပ္စက္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ၿခင္း
အီဂ်စ္ ႏုိင္ငံသားမ်ား နဲ႔ သတင္းေထာက္မ်ား
သတင္းေထာက္ ႏိုဟာအာတက္ဖ္ (Noha Atef) ဟာ စာဖတ္သူေတြ 
တင္ပို႔တဲ႔ ဓာတ္ပံုမ်ား ဗီဒီယိုမ်ားကုိ သံုးၿပီး အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသားေတြအေပၚ 
ရဲေတြရ့ဲ လူ႔အခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္က်ဴးလြန္မႈေတြကုိ မွတ္တမ္းတင္ရန္ 
TotureInEgypt.net ဆိုတဲ႔ ၀က္ဆိုဒ္တခုဖန္တီးခဲ႔ၾကပါတယ္။ 
တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ ဗီဒီယုိေတြဟာ ရဲေတြကိုယ္တိုင္ 
ရိုက္ကူးထားတာၿဖစ္ပါတယ္။ ႏိုဟာဟာ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြ ပို႔ေပးတဲ႔ 
တရားမ၀င္ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်မႈႏွင္႔ ရဲမ်ား အက်င္႔ပ်က္ လာဘ္စားမႈ 
အေၾကာင္းေတြကုိလည္း ဆက္လက္တင္ၿပေပးသြားတယ္။ သူတင္ၿပတဲ႔ 
အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ေဒသခံမီဒီယာရဲ႕ အာရံုကုိ ရရိွၿပီးခ်ိန္မွာေတာ႔ 
၁၄ႏွစ္ၾကာ မတရား ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံထားရတဲ႔ အၿပစ္မရိွတဲ႔ 
လူတေယာက္ ေထာင္က လြတ္လာပါတယ္။ 
 
အသုံးၿပဳခဲ႔တဲ့ Tool မ်ား - ၀က္ဆုိဒ္ဖန္တီးဖုိ႔အတြက္ Drupal (အရင္ကေတာ႔ 
Blogspot)၊ အမ်ားအားၿဖင္႔ လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားနဲ႔ ရုိက္ယူၿပီး ပုိ႔ေပးခဲ႔တဲ႔ 
ဓာတ္ပုံမ်ားနဲ႔ ဗီဒီယိုမ်ား

ဆက္ေလ႔လာစရာလင္႔ခ္မ်ား 
ဘေလာ႔ဂ္္ - http://bit.ly/IjG1C

l သမၼတေလယာဥ္ ရွာေဖြၿခင္း  
တူနီးရွား တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္သူမ်ား 
တူနီးရွားဘေလာ႔ဂါမ်ားက သမၼတေလယာဥ္ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးခရီးစဥ္အတြက္ 
တုိးခ်ဲ႕သုံးစြဲေနမႈကို ဖြင္႔ခ်ခဲ႔တဲ႔ ေၿမပုံထုတ္ၿခင္း စီမံကိန္းတစ္ခုကို 
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကတယ္။ ဒီစည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈဟာ ဘေလာ႔ဂါ 
အာစထရူဘာ (Astrubal) က ေလေၾကာင္းသြားလာမႈ ေၿခရာေကာက္တဲ႔ 
၀က္ဆုိဒ္မ်ားေပၚမွာ တူနီးရွားသမၼတရဲ႕ ေလယာဥ္ဓာတ္ပုံမ်ားကို 
ေတြ႔ရွိတဲ႔အခါက စတင္ခဲ႔တယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို သုံးၿပီး 
အာစထရူဘာက ဂူဂဲလ္ကမၻာကို အသုံးၿပဳၿပီး စိတ္ကူးဖန္တီးခ်က္နဲ႔အတူ 
ေလယာဥ္ေတြ ေတြ႔ရွိခဲ႔တဲ႔ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ားကို အခ်ိန္နဲ႔တကြ ၿပသဖုိ႔ 
ေလယာဥ္ပုံမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္လုိက္တယ္။ 

ဒီဗီဒီယို္ဟာ YouTube ေပၚမွာ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားၿပီး ဘေလာ႔ဂါမ်ားၿပသတဲ႔ 
အေထာက္အထားမ်ားကို အတည္ၿပဳဖုိ႔ ေနာက္ဆက္တြဲစုံစမ္းမႈေ တြၿပဳလုပ္ဖုိ႔ 
ပင္မမီဒီယာကို တြန္းအားေပးသလုိ ၿဖစ္ခဲ႔တယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႔ အစုိးရရဲ႕ 
ၿပည္သူပိုင္ပစၥည္း အလြဲသုံးစားလုပ္မႈအေပၚ  အာရုံစုိက္မႈအမ်ားႀကီးရရွိခဲ႔တ
ယ္။ ဒါေပမဲ့ အၿခားအက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ Youtube နဲ႔ အၿခား ဗီဒီယုိမွ်ေ၀တဲ႔ 
ကြန္ရက္ DailyMotion ကို တူနီးရွား အစိုးရက ပိတ္ဆုိ႔ခဲ႔တယ္။  

အသံုးၿပဳခဲ႔တဲ့ Tool မ်ား - ေလယာဥ္ရွာေဖြသူမ်ားရဲ႕ (Airliners.net လုိ) 
၀က္ဆုိဒ္မ်ား၊ ဂူဂဲလ္ကမၻာ၊ Youtube၊ Flickr 

ထပ္ေလ႔လာစရာ လင္႔ခ္မ်ား 
ကမၻာအႏွံ႔က အသံမ်ားအေၾကာင္း (Global Voices Story) - 
http://bit.ly/tBgWK 
ေဆာင္းပါးေရးသားပုံ ႏုိင္ငံရပ္ၿခား မူ၀ါဒ - http://bit.ly/15LxV3
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လႈပ္ရွားမႈကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ပါ။ 

l အလြဲသံုးစားမႈ (သို႔) အက်င္႔ပ်က္လာဘ္စားမႈတခုကို သက္ေသၿပဖုိ႔ လုိအပ္တဲ႔ အခ်က္ေတြ အားလုံးကို 
မရွိႏုိင္ေသးရင္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးက ရႏုိင္သမွ်အခ်က္ေတြကို တင္ဆက္ၿပီး စာဖတ္သူမ်ား (သုိ႔) 
ၿပည္သူ႔အရာရွိေတြထံ ေမးခြန္းေတြ ပုိ႔တာနဲ႔ စႏုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ အၿခားသူေတြကို ေနာက္ဆက္တြဲ 
စုံစမ္းစစ္ေဆးခ်င္လာေအာင္ ႏႈိးဆြေပးႏုိင္ပါတယ္။ 

l အခ်ိဳ႕ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအဖြဲ႔ေတြဟာ အမည္မေဖာ္ပဲ တင္ပုိ႔ခဲ႔တဲ႔ သတင္းပုိ႔ခ်က္မ်ား၊ 
သက္ေသခံခ်က္မ်ားအေပၚ မွီခုိရမယ္။ ဒါေပမဲ့ တခါတေလမွာ ကိစၥနဲ႔ နီးနီးစပ္စပ္ပတ္သက္ေနတဲ႔ လူမ်ားနဲ႔ 
တုိက္ရုိက္ထိေတြ႔ရႏုိင္မယ္။ သက္ေသခံခ်က္ ၂ မ်ိဳးုလံုးကေတာ႔ ဒီအၿဖစ္အပ်က္ေတြကို မွ်ေ၀ေနတဲ႔ 
လူေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္တယ္။ အရင္းအၿမစ္မ်ား - သူတု႔ိရဲ႕ အမည္မ်ားနဲ႔ ေနရပ္လိပ္စာမ်ား၊ ၿပီးေတာ႔ 
သူတုိ႔ IP လိပ္စာမ်ားအပါအ၀င္ အီးေမးလ္လိပ္စာမ်ား (သုိ႔) လူမႈဆက္ဆံေရး၀က္ဆုိဒ္မ်ားေပၚက သူတုိ႔ 
အေထာက္အထားမ်ား စတာေတြကို ဘယ္လုိကာကြယ္ေပးႏုိင္မယ္ဆုိတာ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားပါ။ 

l သတင္းပုိ႔ခ်က္၊ ဗီဒီယုိ (သုိ႔) အၿဖစ္အပ်က္ေတြကို အၿခားသူေတြက ေကာက္ယူေဖာ္ၿပတဲ့အခါ ဒါဟာ 
မူရင္းအၿဖစ္အပ်က္ဆီ သတင္းအခ်က္အလက္အသစ္ေတြ ယူေဆာင္လာေပးႏုိင္တယ္။ မီဒီယာပ်ံ႕ႏွံ႔ပုံနဲ႔ 
ရရွိလာတဲ႔ သတင္းေပးပုိ႔ခ်က္ကို ေၿခရာေကာက္ဖုိ႔ လုိအပ္လာပါမယ္။ ဒါ့ၿပင္ အသစ္ အသစ္ရလာႏုိင္တဲ႔ 
အခ်က္အလက္သစ္ေတြကို ဘယ္လုိသုံးမယ္ဆုိတာ စီစဥ္ဖုိ႔လိုပါမယ္။ 

l အီဂ်စ္မွာ ရဲေတြ က်ဴးလြန္ခဲ႔တဲ႔ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈေတြကို သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း ဖလွယ္ဖုိ႔ လက္ကုိင္ဖုန္းေတြ 
သုံးတဲ႔အခါ တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္သူေတြက ဒီဗီဒီယုိေတြကို ရေအာင္လုပ္ႏုိင္ခဲ႔ၿပီး အြန္လိုိင္းေပၚ 
ထုတ္ၿပန္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ ရွိၿပီးသား မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြကို အခြင္႔ေကာင္းယူ အသုံးခ်ၿပီး 
စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးကို ဘယ္လုိဒီဇုိင္းဆြဲမလဲ။

IT TAKES 
90 YEARS 
TO GROW 
A BOX OF 
KLEENEX.

KIMBERLY-CLARK, THE MAKER OF KLEENEX BRAND TOILET PAPER, FACIAL TISSUE AND NAPKINS USES OVER 2.5 MILLION TONNES 
OF PULP FROM TREES TO MAKE ITS PRODUCTS EVERY YEAR. CANADA’S ANCIENT BOREAL FORESTS ARE BEING CLEARCUT TO MAKE 
PRODUCTS THAT ARE USED ONCE AND THEN FLUSHED DOWN THE TOILET. 
HELP US STOP KIMBERLY-CLARK AND KLEENEX FROM WIPING AWAY ANCIENT FORESTS. WWW.KLEERCUT.NET
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ေခါင္းစဥ္ - က်ားႏွင္႔မိေက်ာင္းၾကား ၾကားညပ္မႈ (Caught Between the 
Tiger and the Crocodile)
ပါ၀င္သူမ်ား - အာရွပစိဖိတ္ဆုိင္ရာ လိင္လုပ္သားမ်ား ကြန္ယက္ (APNSW 
နဲ႔ စည္းရုံးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကြန္ယက္ (WNU) 
ေနရာ - အာရွပစိဖိတ္နယ္ပယ္၊ ကေမၻာဒီယား ဗဟုိၿပဳ

ရွင္းလင္းေဖာ္ၿပခ်က္ 
အာရွပစိဖိတ္ဆုိင္ရာ လိင္လုပ္သားမ်ားကြန္ယက္ (APNSW) 
ကေမၻာဒီးယားမွာတည္ရွိတဲ႔ အမည္ခံေလာက္သာရွိတဲ႔ 
“ၿပန္လည္ထူေထာင္ေရး” စခန္းမ်ားမွာ ထိန္းသိမ္းထားတဲ႔ 
လိင္လုပ္သားမ်ားဆီမွ တင္ပုိ႔ေပးလုိက္တဲ႔ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ထားတဲ႔ 
အေၿခအေနမ်ားႏွင္႔ လူ႔အခြင္႔ေရးကို ထိပါးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို 
မွတ္တမ္းတင္ရန္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဗီဒီယုိကိုု အသုံးၿပဳခဲ႔ပါတယ္။ 
ေဒသခံမီဒီယာမ်ားနဲ႔  ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ဒီစခန္းေတြဟာ 
လုပ္ငန္းဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ရရွိေအာင္ သင္တန္းေပးဖုိ႔အတြက္လုိ႔ 
ဆုိေနခ်ိန္မွာ လြတ္ေၿမာက္လာတဲ႔ လိင္လုပ္သားမ်ားကို 
ေတြ႔ဆုံေမးၿမန္းခ်က္မ်ားမွ ေၿပာၾကားခ်က္မ်ားက ၄င္းတုိ႔ တုိက္ခုိက္ခံရပုံေတြ၊ 
မုဒိမ္းမႈေတြနဲ႔ သန္႔ရွင္းတဲ႔ အစာေရစာႏွင္႔ ေဆး၀ါးလစ္ဟာမႈေတြပဲ 
ၿဖစ္ေနခဲ႔တယ္။ 

“က်ေနာ္တုိ႔ ေဒသခံ APNSW အဖြဲ႔၀င္တစု၊ စည္းရုံးေသာ အမ်ိဳးသမီး 
ကြန္ယက္ (WNU) ႏွင္႔ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကပါတယ္။” 
လုိ႔ APNSW ရဲ႕ အဖြဲ႔၀င္တၿဖစ္လဲ ဗီဒီယို ထုတ္လုပ္သူ 
ေဒးလ္ကြန္မြန္႔ (Dale Kongmont) က ဆုိပါတယ္။ “ကၽေနာ္တုိ႔ 
ေတြ႔ဆုံေမးၿမန္းခဲ႔သူေတြဟာ WNU  အဖြဲ႔၀င္မ်ားၿဖစ္ၾကၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
လက္တြဲလုပ္ကုိင္လာသူေတြပါ။ သူတုိ႔ကို ဗီဒီယိုရဲ႕အေၾကာင္းရင္းကို 
ရွင္းၿပခဲ႔ၾကၿပီး ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဥပေဒကို တုိက္ခုိက္္ရန္ 
ကူညီေပးလုိသူမ်ားက ကင္မရာေရွ႕ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔ ေနရာမွာတင္ 
ခ်က္ခ်င္းသေဘာတူခဲ႔ၾကတယ္။” 

APNSW က ယူက်ဴ နဲ႔ blip.tv ေပၚမွာ ဗီဒီယို တင္ပုိ႔ခဲ႔ၾကၿပီး 
ဖႏြမ္းပင္က လိင္လုပ္သား၅၀၀ အတြက္ လႈပ္ရွားတဲ႔ ေန႔မွာ ဗီဒီယိုကို 
တင္ဆက္ခဲ႔ၾကတယ္။ ေဒးလ္က “စခန္းႏွစ္ခုအနက္ တခုက 
APNSW, WNU နဲ႔ ေဒသခံ လူ႔အခြင္႔အေရးကာကြယ္တဲ႔ အဖြဲ႔မ်ားရဲ႕ 

အတူတကြလုပ္ေဆာင္ခဲ႔တဲ႔ စုေပါင္းအားထုတ္မႈမ်ားနဲ႔ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ 
က်ဴးလြန္ခဲ႔တဲ႔ အၿဖစ္အပ်က္အေထာက္အထားမ်ားကို ပံ႔ပုိးႏုိင္မႈေၾကာင္႔ 
ပိတ္လုိက္ရပါတယ္။” 

သုံးစြဲခဲ႔တဲ႔ Tool မ်ား - Flip ဗီဒီယိုကင္မရာမ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ 
ဗီဒီယိုတည္းၿဖတ္ေရး ေဆာ႔ဖ္၀ဲ (Final Cut Pro)၊ blip.tv၊ ယူက်ဳနဲ႔ 
၀ဘ္ဆုိဒ္မ်ား 

လက္လွမ္းမီမႈ အတုိင္းအတာ - ဗီဒီယိုကို ၂၀၀၈ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ 
ေအအုိင္ဒီအက္စ္ ညီလာခံမွာ စတင္ၿပသခဲ႔ပါတယ္။ 
ေအအုိင္ဒီအက္စ္ညီလာခံက ရည္ရြယ္တဲ႔ ပရိသတ္ကေတာ႔ 
ကုလသမဂၢကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၿဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ဗီဒီယိုကို 
အခမ္းအနားကာလအတြင္း ေထာင္ခ်ီတဲ႔ လူေတြကုိ ၿပသႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ 
ယူက်ဴႏွင္႔ blip.tv ေပၚမွာ ဗီဒီယိုကုိ ၾကည္႔ရႈသူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ခဲ႔ပါတယ္။ 

ကုန္က်စရိတ္ - ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၁၅ ,၀၀၀ (၀န္ထမ္းအတြက္ 
ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၇၀၀၀၊ ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၅၀၀၀) 

အရင္းအၿမစ္မ်ား - ေဒသခံလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက လႈပ္ရွားမႈအတြက္ 
ေန႔တေန႔က်င္းပေပးၿပီး မီဒီယာစည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးတခု ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္း၊ 
မူ၀ါဒေရးဆြဲသူေတြကို ဗီဒီယုိၿပဖုိ႔  ညီလာခံေတြကို တက္ေရာက္မႈမ်ား၊ 
WITNESS က ဗီဒီယို္သင္တန္းေပးၿခင္းမ်ား။ 

ၾကာခ်ိိန္ - ေၿခရာလက္ရာေတြကို စုေဆာင္းဖုိ႔ႏွင္႔ တည္းၿဖတ္ဖုိ႔ ၾကာခ်ိန္ 
တႏွစ္အတြင္း WITNESS မွ သင္တန္းအတြက္ ၾကာခ်ိန္ ၂ ပတ္။ 

ခက္ခဲမႈအဆင္႔ - အဆင္႔ ၅ ဆင္႔ အနက္ အဆင့္၂ 

ဆက္ေလ႔လာစရာလင္႔ခ္မ်ား 
စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး ဗီဒီယို - http://bit.ly/1TdEOf
သတင္းထုတ္ၿပန္ေရး လႈပ္ရွားမႈေန႔ (Day of Action press) – 
http://bit.ly/18HS0M

ၿပႆနာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား 
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ကုိယ္တုိင္ လုပ္စရာ

ေမးၿမန္းခ်က
l  စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးက မီဒီယာထုတ္လုပ္ေရးဆီကို ဦးတည္သလား။ ဥပမာ - 

ဗီဒီယိုတခု (သုိ႔) Mash-up - သို႔မဟုတ္ ဘေလာ႔ (သုိ႔) ၀က္ဆုိဒ္တခုကို သုံးၿပီး ပုံမွန္ 
update ေပးဖုိ႔လား။ 

l  စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးမီဒီယာဟာ အၿဖစ္အပ်က္တခု (သုိ႔) ၿဖစ္ပြားေနဆဲ 
အေရးကိစၥတခုကို ထုတ္လုပ္ေနသလား။ 

l  အခ်က္အလက္စုေဆာင္းေရးနဲ႔ သက္ေသခံမ်ား စုစည္းရာမွာ အဖြဲ႔ကို ဘယ္လုိ 
ပါ၀င္ေစမလဲ။

l  လုံၿခဳံေရးနဲ႔ လုိအပ္လာရင္ စည္းရုံးေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ အစီရင္ခံခ်က္ေတြ၊ 
သက္ေသခံခ်က္ေတြနဲ႔ ထိခုိက္မခံတဲ႔ ေဒတာေတြ ေပးပုိ႔သူေတြ 
အမည္မေဖာ္လုိတာစတာေတြကို ဘယ္လုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္မလဲ။

l  ပိုက်ယ္ၿပန္တဲ႔ ပရိသတ္ဆီ အၿဖစ္အပ်က္အေၾကာင္းအရာမ်ား ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားဖုိ႔ 
ကူညီေပးမယ့္ ပင္မမီဒီယာစီးေၾကာင္းနဲ႔ အၿခားအခြင္႔အေရးကာကြယ္တဲ႔ 
အဖြဲ႔အစည္းေတြက မိတ္ဖက္ေတြက ဘယ္သူေတြလဲ။ သူတုိ႔ကို ဘယ္လုိပစ္မွတ္ထားၿပီး 
ေထာက္ခံေပးဖုိ႔ သူတုိ႔ဆီက ဘယ္လုိလႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကို ေတာင္းဆုိမလဲ။ 

l  ေဒတာအခ်က္အလက္ေတြ သိမ္းဆည္းထားတဲ႔ hard-drive (သုိ႔) 
ဆာဗာေတြ သိမ္းခံရလုိက္မယ္ဆုိရင္ ဒီေဒတာေတြကို လုံၿခဳံေအာင္ထားဖုိ႔ 
အရံသင္႔အစီအစဥ္ကဘာလဲ။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အၿခားလုပ္ႏုိင္တဲ႔ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
၁။  ဗီဒီယုိတခုလုပ္ခ်င္တယ္ ဒါေပမဲ့ လုံေလာက္တဲ႔ ဗီဒီယိုအေထာက္အထားမရွိခဲ႔ဘူးဆုိ

ရင္ ေရာေႏွာၿပီး ၿပန္သုံးလုိ႔ရတဲ႔ အခမဲ႔ခြင္႔ၿပဳခ်က္ရွိၿပီးသား ဓာတ္ပုံေတြကို Flicker, 
ဂူဂဲလ္ကပုံမ်ား (သုိ႔) ၀ီကီပီးဒီးယားကို အသုံးၿပဳၿပီး ရွာေဖြပါ။ ေနာက္ ဒီဓာတ္ပုံေတြကို 
ဂီတသံ၊ ေနာက္ခံစကားေၿပာသံမ်ားနဲ႔ ေပါင္းစပ္တည္းၿဖတ္ၿပီး သုံးပါ။ 

၂။  အမည္၀ွက္ထားစရာ မလုိတဲ႔ စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ကေ
တာ႔ မည္သူကိုမဆုိ ၀င္ေရာက္တည္းၿဖတ္ခြင္႔ ေပးႏုိင္တဲ႔ ၀ီကီကို အသုုံးၿပဳၿပီး 
စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအတြက္ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ အၿဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားကို 
စုေဆာင္းၿပီး စုေပါင္းစပ္ေပါင္းဘုံအရင္းအၿမစ္တခု လုပ္ႏုိင္တယ္။ ၀ီကီေပၚမွာက 
အတည္ၿပဳရန္လုိအပ္တဲ႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ေပးႏုိင္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးဖုိ႔နဲ႔ 
ရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို မွ်ေ၀ဖို႔ အၿခားသူေတြနဲ႔ အတူလုပ္လာႏုိင္တယ္။ 
အခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္လုိအတည္ၿပဳႏုိင္မလဲ ဆုိတဲ႔ နည္းလမ္းကို 
ေသခ်ာထည္႔စဥ္းစားဖုိ႔ လုိအပ္ၿပီး လူေတြတလြဲၿမင္မသြားေစဖုိ႔ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ရမယ္။ 

၃။  မ်က္ၿမင္သက္ေသေတြဆီက (သုိ႔) ရွင္သန္က်န္ရစ္ခဲ႔သူေတြရဲ့ အခြင္႔အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ 
သက္ေသခံခ်က္ဗီဒီယုိေတြက သိပ္အေရးႀကီးတယ္ဆုိရင္ ဗီဒီယိုကို 
အြန္လိုင္းေပၚတင္လုိမယ္ မဟုတ္ပါဘူး။ အစားထုိးအေနနဲ႔ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈႀကီးမားတဲ႔ 
အထင္ကရပုဂၢိဳလ္မ်ား (သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ အခြင္႔အေရးကာကြယ္တဲ႔ အဖြဲ႔မ်ားကို 
သီးသန္႔ၿပသႏုိင္ပါတယ္။ 

၄။  စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးတုိင္းမွာ ပရိသတ္အုပ္ႀကီး ရွိဖုိ႔ မလုိပါဘူး။ မွန္ကန္တဲ႔ ကုိက္ညီတဲ႔ 
ပရိသတ္ေတြ႔ရွိဖုိ႔ကသာ ပုိအေရးပါပါတယ္။ ကိစၥတခုကို ေၿခရာေကာက္ဖု႔ိ ဆႏၵၿပင္းၿပတဲ႔ 
အုပ္စုငယ္ေလးတခုရဲ႕ အင္အားပဲ လုိအပ္ပါတယ္။ ေနာက္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈကို အဓိကက်တဲ႔ 
မူ၀ါဒေရးဆြဲသူေတြ သုိ႔မဟုတ္ သတင္းဌာနေတြကို တင္ၿပႏုိင္ပါတယ္။ 

၅။  ဟာသမ်ား၊ အံ႔အားသင္႔စရာမ်ားနဲ႔ ေရပန္းစားတဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈက  ပုိက်ယ္ၿပန္တဲ႔ 
ပရိသတ္ဆီ ေရာက္ေအာင္ ကူညီႏိုင္ပါတယ္။ အင္တာနက္မရွိသူေတြဆီ 
သတင္းစကားေရာက္ဖုိ႔နဲ႔ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းေပါက္ေရာက္ေစဖုိ႔ ကာတြန္းနဲ႔ 
လမ္းေဘးပန္းခ်ီကို သုံးၿပီး ေတြ႔ရွိခ်က္ကို ပုံေဖာ္ႏုိင္္တယ္။ 
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မွတ္ခ်က္မ်ား

APNSW က ေဒးလ္ ရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္းအေပၚ အၿမင္ - 
“မက္ေဆ႔ခ်္ကို က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ျပန္႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားဖုိ႔ လူ႔အခြင္႔အေရးကာကြယ္တဲ႔ အဖြဲ႔ေတြ၊ အၿခားအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ 
နီးနီးကပ္ကပ္လုပ္ေဆာင္တာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ အဓိကပုဂၢိဳလ္မ်ားက ကုိယ့္ကို သိၿပီး 
အေရးတယူရွိေနဖုိ႔ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ၂၀၀၈ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ေအအုိင္ဒီအက္စ္ညီလာခံမွာ 
UN ၀ါရင္႔ ၀န္ထမ္းမ်ား က်ေနာ္တုိ႔ ဗီဒီယိုေတြကို ၾကည္႔ျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္ခဲ႔ၾကတယ္။ လူေတြက က်ေနာ္တုိ႔ 
ဗီဒီယိုကို မေတြ႔ခင္အခ်ိန္ထိ ရဲမ်ားအခြင္႔အေရးကို အလြဲသုံးစားၿပဳ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈ ဘယ္ေလာက္ထိ 
ႀကီးက်ယ္ေနတယ္ဆုိတာ သူတုိ႔ နားမလည္ခဲ႔ၾကဘူး လုိ႔ ေၿပာပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကပဲ သူတို႔ကို လႈပ္ရွားမႈဆီ 
အေရာက္တြန္းပို႔ေပးခဲ႔တယ္။”

ကမၻာ႔အသံမ်ားက (Global Voices)  ဆမ္မီ ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးအေပၚ အၿမင္ - 
“အြန္လုိင္းက အခ်က္အလက္ရယူႏုိင္ၿခင္းမွာကို သူ႔ကုိယ္ပုိင္ စြမ္းအားတခုရွိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ အြန္လုိင္းနဲ႔ 
ေအာ႔ဖ္လုိင္းလႈပ္ရွားမႈၾကားက ကြာဟခ်က္ကို ၿဖည္႔ေပးႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ အင္တာနက္မရွိတဲ႔ေနရာမ်ားဆီက 
ပရိသတ္ဆီကို လက္လွမ္းမမီႏုိင္ေတာ႔ဘူး ဆုိရင္ အခ်က္အလက္ေတြ ခ်ိတ္ဆက္ၿဖန္႔ၿဖဴးဖုိ႔ 
အၿခားနည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြဖုိ႔ လုိလာမယ္။ ဥပမာ - USB memory stick ေတြ၊ ဒီဗီဒီေတြ၊ စီဒီေတြ၊ ပုိစတာေတြ၊ 
လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြနဲ႔ အၿခားအရာေတြ။ အြန္လုိင္းနဲ႔ ေအာ႔ဖ္လုိင္းလႈပ္ရွားမႈကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးမယ္႔ 
နည္းလမ္းေတြရွာေဖြႏုိင္ဖုိ႔က အေရးႀကီးတယ္။”

TotureInEgypt.net မွ ႏုိဟာ ရဲ႕ ဘေလာ႔မ်ားအေပၚ အၿမင္ - 
“သုံးစြဲရလြယ္လုိ႔ ဘေလာ႔မ်ားဟာ အခ်က္အလက္-လႈပ္ရွားမႈ႔အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ႔ Tool တခုၿဖစ္တယ္။ ဒါကို 
အသုံးၿပဳဖုိ႔ နည္းပညာ အမ်ားႀကီး နားလည္ဖုိ႔ မလုိဘူး။ ဘေလာ႔ေတြဟာ အခမဲ႔ရတဲ႔ အၿပင္ လူသိမ်ားတယ္။ 
အထူးသၿဖင္႔ အာရပ္ကမၻာမွာ။ ဒီဘေလာ႔ေတြဟာ အေၿပာင္းအလဲလုပ္တဲ႔ ေနရာမွာ အထူးသၿဖင္႔ မ်ားၿပားတဲ႔ 
စာဖတ္သူမ်ားၾကား (သုိ႔) အလြန္ေသးငယ္တဲ႔ ပရိသတ္အၾကားမွာေတာင္ အသိအမွတ္ၿပဳမႈ ေလးစားမႈရေအာင္ 
တည္ေဆာက္တဲ႔အခါ အလြန္ထိေရာက္တယ္။” 

ပါ၀င္တဲ့ TOOL မ်ား

အီးေမးကို စကား၀ွက္နဲ႔ ေရးၿခင္း -
ဆက္သြယ္ေရးကို လုံၿခဳံေအာင္ သိမ္းဆည္းထားၿခင္းက အရင္းအၿမစ္၊ 
မ်က္ၿမင္သက္ေသမ်ားကို ကာကြယ္ရာမွာ မရွိမၿဖစ္လုိအပ္ပါတယ္။ 
အီးေမးလ္မ်ားကို စာ၀ွက္ၿဖင္႔ ေရးၿခင္းဟာ ခက္ခဲႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
လုပ္ငန္းခြင္မွာ သုံးတဲ႔အခါ Gmail, Yahoo Mail (သုိ႔) SquirrelMail ကို 
သုံးမယ္ဆုိရင္ FireGPG (http://getfiregpg.com) ဆုိတဲ႔ web browser 
plugin ကို အသုုံးၿပဳႏုိင္ပါတယ္။ FireGTP ဟာ ဘေရာက္ဇာ (Browser) 
ကို ထြက္စရာမလုိပဲ အီးေမးလ္ကို စာ၀ွက္ၿဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ 
ဒီေဆာ႔ဖ္၀ဲကို ဘာသာစကား ၂၅ မ်ိဳးနဲ႔ ရႏုိင္ပါတယ္။ 

FireGPG ကို သုံးဖုိ႔ ပထမဆုံး GPG ကို ကြန္ပ်ဴတာ (http://www.
gnupg.org) ထဲ မၿဖစ္မေနထည္႔သြင္းရပါမယ္။ ေနာက္ ဆက္သြယ္ေရးကို 
လုံၿခဳံစြာမွ်ေ၀ေပးၿပီး စာ၀ွက္ေရးႏုိင္တဲ႔ သီးၿခားထူးၿခားတဲ႔ စာ၀ွက္ေဖာ္တဲ့ 
ေသာ႔ခ်က္တခု ဖန္တီးပါ။ နည္းဗ်ဴဟာဆိုင္ရာနည္းပညာ (Tactical Tech) 
ရဲ႕ ေသတၱာထဲက လုံၿခဳံေရး (Security-in-a-box) က ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ဆုိင္တဲ႔ 
ပုိအေသးစိတ္တဲ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ အၿခားလုံၿခဳံေရးေဆာ႔ဖ္၀ဲေတြကို 
ပံ႔ပုိးေပးပါတယ္။ 
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