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မိတ�က္  သတင္◌းေ◌လာကသစ�စ��

ကမာၻႀကီးသည္ သတင္◌းသမားမ်ားအ�တက္ ပို၍အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ရွိေ◌သာေ◌နရာတစ�� ◌ျ

ဖစ�ာေ◌နသည္။ ပွ်မ္◌းမွ်အား◌ျဖင္◌့ တစ္◌ႏ◌ွစ္လွင်္ သတင္◌းသမား ၃၀ ေ◌ က်ာ◌္ အသတ�ံရၿပီး ◌ျ

ဖစ�ပ္၁၀ ခု�တင္ ကိုးခုနီးပါးေ◌လာက္၌ သတ္◌ျဖတ္ သူမ်ားမွာအျပစ္ေ◌ပးခံ��ခင္◌းမရွိေ◌ပ။ 

သတင္◌းသမားရာေ◌ပါင္◌းမ်ားြစာသည္ ◌ႏ◌ွ စ�ဥ�တိုက�ိ�က�ံရ၊ အၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက္ ခံရ သို႔မဟုတ္ 

အေ◌ႏ◌ွာင္◌့အယွက္ေ◌ပး◌ျခင္◌းခံရသည္။ သတင္◌းသမားအမ်ားအျပားသည္ ေ◌နာက္ေ◌ယာင္ 

အလိုက္ ခံ��ခင္◌း သို႔မဟုတ္ ၄င္◌းတို႔ဖုန္◌းဆက္◌ျခင္◌း၊ အင�ာနက��က�ယ္◌ျခင္◌းမ်ားကို 

ၾကား◌ျဖတ�ံ��ခင္◌းမ်ားႀကံ◌ဳေ◌�တ႕ ၾကရသည္။ မ��ည္◌့အခ်ိ���င�ဆို သတင္◌းသမား ၁၅၀ ေ◌

က်ာ◌္မွာ ေ◌ ထာင�ဲေ◌ရာက္ေ◌နၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ရာဇ၀တ�ႈ◌ျဖင္◌့ တရား�စဲမခံရဘဲ 
အက်ဥ္◌းေက်��ခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ အနည္◌းဆံ◌ုး သတင္◌းသမား ၃၅ ေ◌ ယာက္ေ◌လာက္ 

ဘယ္ေ◌နရာေ◌ရာက္ေ◌နမွန္◌းမသိေရပ။ သတင္◌းသမားဘ၀တစ္ေ◌လွ်ာက�ံ◌ုး�တင္ 

ေကလးသူငယ�်ားအား လိင�ိ�င္◌း ဆိုင�ာေမတာ◌္မတရား◌ျပဳက်င္◌့မႈမွသည္ 

အ�ပ�ားမ်ားအားအၾကမ္◌းဖက�ိ�က�ိ�က�ႈမ်ားအထိ ထိခိုက္နာက်င�ႈ ◌ႏ◌ွ င္◌့ 

အသက�ံ◌ုးရႈ◌ံးမႈမ်ားပါ၀င�ည္◌့ သတင္◌းမ်ားကို လိုက�သည္◌့အခါတိုင္◌း သတင္◌းသမားမ်ားသည္ 

စိတ�ံစားမႈ ဆိုင�ာ ဖိစီးမႈမ်ားကိုႀကံ◌ဳေ◌�တ႕ၾကရသည္။ 

ကမာၻႀကီးက သတင္◌းသမားမ်ားအ�တက္ 

ပိုမိုေ◌သးငယ�ာသည္◌့ေ◌နရာလည္◌း◌ျဖစ္ေ◌ေနသးသည္။ ဒစ�်စ�ယ္ နည္◌းပညာက 

လူတိုင္◌းနီးပါးေ◌လာက�ိ� ◌ျ ဖစ္ေ◌နသည္◌့◌ျဖစ�ပ�်ားကို အခ်ိန္◌ႏ◌ွင္◌့တစ္ေ◌◌ျပးညီသိေ◌စရံ◌ုသာမက 

သတင္◌းသမားမ်ားႏ◌ွင္◌့ မီဒီယာအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ား၏ သတင္◌းတင္◌ျပမႈကိုလည္◌း 

သိေ◌စ◌ႏ◌ိုင္သည္။ ကမာၻတစ္၀န္◌းမွ အၾကမ္◌းဖက��မ်ားႏ◌ွင္◌့အဂတိလိုက�ားသူမ်ားသည္ 

သတင္◌းအခ်က�လက�်ားက လူမ်ား၏အျမင�်ားကို မ��ဲ�သို႔ ပံ◌ုေ◌ဖာ◌္ေ◌ပးသ��ိ� နားလ��ံ◌ုသာမက 

သတင္◌းသမားတစ္ဦးခ်င္◌းစီ၏အလုပ� ၄င္◌းတို႔၏လုပ္ေ◌ဆာင္ ခ်က�်ားကို 

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ာ◌ႏ◌ိုင္သ��ိ�လည္◌း နားလ��ကသည္။ အခ်ိဳ႕◌ႏ◌ိုင္ငံမ်ား�တင္ �ုပ�ံ၊ အသံလႊင္◌့ႏ◌ွင္◌့ 

အင�ာနက�တင္◌းမီဒီယာမ်ား�တင္ ထူးထူး◌ျခား◌ျခားဘက�ိ�က�ႈက 

သတင္◌းေ◌ထာက�်ားႏ◌ွင္◌့ေ◌ထာက�ံသူမ်ား အၾကား ◌ျခားထားသည္◌့စည္◌းကို ေ◌၀၀ါး�သားေ◌စၿပီး 



သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ၾကားေ◌နသည္◌့ သို႔မဟုတ္ ပညာသည္ 

ပီသသည္◌့ေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့သူမ်ားဟူသည္◌့ နားလေ��ဘာေ◌ပါက�ႈကို ပို၍ပင�ိခိုက္ေ◌စသည္။ 

ရလေဒ�တာ့ အိပ�ိ�က္ေ◌နသည္◌့ၿမိဳ႕ငေယ�လးမ်ားမွသည္ ◌ႏ◌ိုင္ငံတကာစစ�ယ္ေ◌◌ျမမ်ားအထိ 

သတင္◌းသမားမ်ားအ�တက�ိ�၍ ���ိ�သည္◌့ ပတ္၀န္◌းက်င�င္◌ျဖစ�ည္။ ေ◌

နရာတကာရွိသတင္◌းသမားမ်ားသည္ ယခင�ာလမ်ားကထက္ ယခု အခါ�တင္ သူတို႔ကိုယ�ိ�င္ေ◌ရာ 

အျခားသတင္◌းသမားမ်ားပါ ေ◌နာက္ေ◌က်ာလံ◌ုေ◌အာင္ ေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့���ိ�အပ္ေ◌န ၿပီ◌ျဖစ�ည္။   

သတင္◌းလုပ�န္◌းသ��ည္◌း ◌ျ ခားနား�သားၿပီ◌ျဖစ�ည္။ သတင္◌းခန္◌းမ်ား�တင္ လူေ◌လွ်ာ့ခ်မႈမ်ား၏ 

ရလဒ�◌ျဖစ္ ပင�ယ�ပ္◌ျခားဆူနာမီမ်ားမ◌ွသည္ ေ◌ ဒသ�တင္◌းကေအ၀းေ◌◌ျပးလမ္◌း 

ေမတာ◌္တဆမႈအထိ၊ သမုဒၵရာအ�တင္◌း ေ◌ ရနံ ဖိတ္စဥ◌္မႈမွသည္ ◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌ရးဆႏၵျပမႈမ်ားအထိ၊ 

လက�က�ိ�င�ဋ◌ိပကၡမ်ားမွသည္ ဂိုဏ္◌း�ဖဲ႕က်ဴး�လ��ည္◌့ ရာဇ၀တ္ မႈအထိ သတင္◌း◌ျဖစ�ာေ◌နရာမ်ားမွ 

သတင္◌းပိုေ႔နၾကသည္◌့ အ�လတ�န္◌းသတင္◌းသမားဦးေ◌ရ ပိုမ်ားလာသည္။ 

ထိုသတင္◌းသမားအမ်ားအျပားသည္ အဓိကက်သည္◌့မီဒီယာအ�ဖဲ႕အစည္◌းႀကီးမ်ားထံမွ 

သတင္◌းသမား◌ျဖစ္ ေ◌ ၾကာင္◌း ေအထာက�ထားမ်ားကို ကိုင္ေ◌ဆာင�ားေ◌သာ◌္လည္◌း 

၄င္◌းတို႔သည္ သတင္◌းလိုက�န္ ◌ျပင�င�ႈ၊ ပစၥည္◌းကိရိယာ၊ အာမခံႏ◌ွင္◌့ သတိ၀ီရိယရွိမႈမ်ားကို 

မိမိဘာသာတာ၀���ေ◌နေရသးသည္◌့ အခ်ိ��ိ�င္◌း၀��မ္◌း မ်ားသာ◌ျဖစ�ည္။ ◌ျ

ပ���သတင္◌းသမားမ်ားသ��ည္◌း တူညီသည္◌့စိန္ေ◌ခၚမႈမ်ားကို ႀကံ◌ဳေ◌�တ႕ရြဖယ�ွိသည္။ 

လစာေ◌ပးမထားသည္◌့သတင္◌းေ◌ရးသူမ်ားကလည္◌း အနည္◌းငယ�ာပံ့ပိုးသည္◌့ သို႔မဟုတ္ 

လံ◌ုး၀ပံ့ပိုး◌ျခင္◌း၊ သင�ကားေ◌ပး◌ျခင္◌းမရွိသည္◌့ ေ◌

ပၚ�ထန္◌းလာေ◌ေနသာမီဒီယာသ�စ���က�်ားအ�တက္ သတင္◌းလိုက္ေ◌ပးေ◌နၾက သည္။ 

ေယနေ႔ခ�တ�င္ ယခင�ထက�ိ�ၿပီး သတင္◌းသမားမ်ားက မ��ည္◌့သတင္◌းမ်ားကိုလိုက�ပီး ထို 

သတင္◌းမ်ားေအပၚ မ��ဲ�သို႔ခ်ဥ္◌းကပ���ိ�သ��ိ� ဆံ◌ုး◌ျဖတ္ေ◌နၾကရသည္။ တစ�ည္◌းအား◌ျဖင္◌့ 

သူတို႔သည္ အလုပ�ိ� အမ်ားအား◌ျဖင္◌့ သူတို႔ဘာသာသူတို႔လုပ္ေ◌နၾကရသည္။

ဤလမ္◌းညႊ��ည္ အသစ္◌ျဖစ�ပီးေ◌◌ျပာင္◌းလဲေ◌နသည္◌့ကမာၻႀကီး�တင္ 

သတင္◌းသမားမ်ားသိ���ိ�အပ္သည္မ်ားကို ေအသးစိတ္ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္။ 

ေအ�တ႕အႀကံ◌ဳအဆင္◌့အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္◌့ ေ◌ ဒသဆိုင�ာႏ◌ွင္◌့◌ႏ◌ိုင္ငံတကာသတင္◌းသမား မ်ားကို 

ရ���ယ�ါသည္။ ဤလမ္◌းညႊ�� ကမာၻတစ္ြခင�ွိပထမဆံ◌ုးသတင္◌းလိုက�န္ တာ၀���ရမည္◌့ သတင္◌း 



သမားအသစ�်ားအ�တက္ ေအ◌ျခခံ◌ျပင�င�ႈကို အႏ◌ွစ�်ဳပ္ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္။ 

လက္ေ◌�တ႕နယ�ယ�ဲ◌ျပ��င္◌းၾက မည္◌့ 

အလယ�လတသ္တင္◌းသမားဘ၀�တင္ေ◌ရာက္ေ◌နၾကသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားအ�တက္ 

ြမမ္◌းမံေ◌ရးဆိုင�ာ သတင္◌းအခ်က�လက�်ား ေ◌ ပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ 

ေအ�တ႕အႀကံ◌ဳအဆင္◌့အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္◌့ သတင္◌းသမား မ်ားအ�တက္ ဒစ�်စ�ယ�ံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးႏ◌ွင္◌့ 

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈအကဲ◌ျဖတ္◌ျခင္◌းကဲ့သို႔ ရႈပ္ေ◌�ထးသည္◌့ေအၾကာင္◌းအရာမ်ား အ�တက�ည္◌း 

အႀကံေ◌ပးထားသည္။  

၁။ ေအ◌ျခခႀံကိဳတင္◌ျပင�င�ႈ

ယခ◌ုေ◌ခတ္ေ◌လာက္ သတင္◌းေ◌ထာက�မ်ိဳးအစားမ်ားမ်ားက မီဒီယာပံ◌ုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး◌ျဖင္◌့ 

သတင္◌းလိုက္◌ျခင္◌းမ်ိဳးမရွိခဲ့ဖူး ပါ။ သိုေ႔သာ◌္ နက�က�ဲနဲစံ◌ုစမ္◌းေ◌ရးသားမႈမွသည္ 

ပင�ိ�င�ယ�ယ�စ��ကိုသတင္◌းလိုက္◌ျခင္◌း၊ ◌ႏ◌ိုင္ငံ◌ျခားမွ သတင္◌းေ◌ရးသားေ◌ပးပို႔ျခင္◌းမွသည္ ◌ျ

ပ���င္◌းသတင္◌းေ◌ရးသား◌ျခင္◌း၊ ေဘလာ့ဂ္ေ◌ရးသား◌ျခင္◌းမွသည္ ဓာတ�ံ◌ု သတင္◌းစာပညာအထိ 

သတင္◌းပညာပံ◌ုစံမ်ားမ��ိ�႔ပင�ွိေ◌စကာမူ က်က်န��ပင�င္◌ျခင္◌းသည္ စတင�မည္◌့ အလုပ◌္ျဖစ�ည္။ 

သင္◌့ကိုေ◌ပးထားသည္◌့သတင္◌းတာ၀န္ ဒါမွမဟုတ္ သတင္◌းနယ�ယ�ိ� ေ◌ ေသသခ်ာခ်ာ 

သုေ◌တသ��ပဳပါ။ ရႈေ◌ထာင္◌့အမ်ိဳးမ်ိဳးေ◌ပၚေအ◌ျခတ��ပီး ေ◌◌ျ မျပေင�နအထား၊ 

သမိုင္◌းေ◌ၾကာင္◌း၊ ပါ၀င�တ�က��မ်ား၊ လႈပ�ွားမႈ အင�ားမ်ားႏ◌ွင္◌့ အလားအလာမ်ားကို ေ◌ လ့လာပါ။ 

အာ�က�င္ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌့ ◌ႏ◌ူ◌ိ င�ံ◌ျခားမွသတင္◌းေ◌ရးသား ေ◌ ပးပို႔ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ◌ျ

ပ���င္◌းသတင္◌းစာပညာ အပိုင္◌းမ်ားကိုၾကည္◌့ပါ။  ကု◌ိယ�တင္◌းလိုက္ေ◌နသည္◌့ အုပ��၏ 

ယဥ္ေ◌က်းမႈ၊ ေဓလ့ထံ◌ုးတမ္◌းႏ◌ွင္◌့ ေဓလ့သံုးစကားမ်ားကို က�ၽမ္◌းက်င�ါေ◌စ။ 

ဘာသာစကားက�ၽမ္◌းက်င�ႈမ်ားသည္ အ�လ��ေင�ထာက�ကူ◌ျဖစ�ါသည္။ 

အထူးသျဖင္◌့ေအ◌ျခခံေ◌၀ါဟာရမ်ားႏ◌ွင္◌့ စကားစုမ်ားပင္◌ျဖစ�ည္။ ရႈေ◌ထာင္◌့အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ◌ျ

ဖစ္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ်ရွိသည္◌့ သတင္◌းရင္◌း◌ျမစ�်ား၏စာရင္◌းကို ◌ျပဳစုပါ။ ေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအနမ်ား�တင္ 

လိုရမ���ဖစ္ေ◌စ����တက္ �ထက္ေ◌ပါက�မ္◌းေ◌ၾကာင္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

ကု◌ိယ္◌့တည္ေ◌နရာ၊အစီအစဥ�်ားႏ◌ွင္◌့ လုပ�န္◌း ေအသးစိတ�ိ� အၿမဲတမ္◌းေ◌◌ျပာ◌ျပ◌ႏ◌ိုင္မည္◌့ 

ယံ◌ုၾက��ိတ�်ရသူမ်ားပါသည္◌့ ေအသးစိေတ�ရးေ◌ပၚ အစီအစဥ္ မ်ားကိုေ◌ရး�ဆဲပါ။ အခန္◌း၂ 



�တင္ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌့ ေ◌ ဘးအႏ◌ၱရာယ�ိ�ခ်င္◌့�တက္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ 

တု႔ံ◌ျပန္◌ျခင္◌းကိုၾကည္◌့ပါ။  အျခားတ��ိ�းရွိသည္◌့ ◌ျပင�င�ႈမ်ားထဲ�တင္ 

သင္◌့ေ◌တာ◌္သည္◌့က်န္◌းမာေ◌ရးအာမခံႏ◌ွင္◌့ ကာ�ကယ္ေ◌ဆးမ်ား အာက္ �တင္ ေ◌

ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌့ အာမခံထား◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ 

က်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌့ေ◌ရွာက�ႈႏ◌ွင္◌့ကာ�ကယ္ေ◌ဆးမ်ားအပိုင္◌း�တင္ ရွင္◌း◌ျပ 

ထားသည္◌့အတိုင္◌း ရယူ◌ျခင္◌း၊ သတင္◌းအခ်က�လက္◌ႏ◌ွင္◌့ 

ဆ�က�ယ္ေ◌ရးဆိုင�ာလံ◌ုၿခံ◌ဳမႈကိုနားလည္◌ျခင္◌း အခန္◌း ၃ သတင္◌းအခ်က�လက�ံ◌ုၿခံ◌ဳမႈ�တင္ ေ◌

ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌့အတိုင္◌း  ◌ႏ◌ွ င္◌့ သင္◌့တင္◌့ေ◌လ်ာက�တ�ည္◌့ ပဋ◌ိပကၡသင္ တန္◌းႏ◌ွင္◌့ 

ကိရိယာမ်ားကိုရယူ◌ျခင္◌း အခန္◌း၄ လက�က�ိ�င�ဋ◌ိပကၡ�တင္ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌့အတိုင္◌း  

တို႔ပါ၀င�ည္။

◌ႏ◌ိုင္ငံရပ္◌ျခား�တင�တင္◌းလိုက္◌ျခင္◌း

◌ႏ◌ိုင္ငံရပ္◌ျခားတစ္ေ◌နရာကို ခရီးမ�သားမီ ေ◌ ေသသခ်ာခ်ာသုေ◌တသ��ပဳ◌ျခင္◌းသည္ ေ◌

ဘးကင္◌းြစာေ◌န◌ႏ◌ိုင္ေ◌ရးအ�တက္ မရွိမျဖစ္◌ျဖစ�ည္။ ရႈေ◌ထာင္◌့အျမင�မ်ိဳးမ်ိဳးႏ◌ွင္◌့ 

�ကဲ◌ျပားေ◌သာပညာရွင�င္◌း◌ျမစ�်ားကို ထင�ပ�ည္◌့ သတင္◌းမ်ား၊  

ကမာၻ႕က်န္◌းမာေ◌ရးအ�ဖဲ႕ႏ◌ွင္◌့အျခားေ◌သာ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ 

အ�ဖဲ႕အစည္◌းေ◌ပါင္◌းစံ◌ုတို႔မွ ခရီး�သားလာ◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ က်န္◌း 

မာေ◌ရးဆိုင�ာအႀကံ◌ျပဳခ်က�်ားႏ◌ွင္◌့ အစိုးရႏ◌ွင္◌့ အစိုးရမဟုတ္ေ◌သာရင္◌း◌ျမစ�်ားမွ 

လူ႔အြခင္◌့ေအရးႏ◌ွင္◌့သတင္◌းစာ �လတ��ပ�င္◌့ဆိုင�ာ အစီရင�ံစာမ်ားကို ေ◌ေသသခ်ာခ်ာသံ◌ုးသပ�ါ။ 

သာမ��ရီး�သားလမ္◌းညႊ��်က�လည္◌း ယဥ္ေ◌က်းမႈမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

၄င္◌းတို႔၏ထံ◌ုးေဓလ့မ်ားႏ◌ွင္◌့ပတ�က�ည္◌့ မသိမျဖစ�ည္◌့သတင္◌းအခ်က�လက�်ားကို ေ◌ပး◌ႏ◌ိုင္သည္။ ေ◌

နရာေ◌ဒသတစ��ကို အထူးသျဖင္◌့ ပထမဆံ◌ုးအႀကိမ��သားမီ ထိုအရပ္ေ◌ဒသႏ◌ွင္◌့ပတ�က္၍ 

ေအ�တ႕အႀကံ◌ဳရွိသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားထံမွ အႀကံဥာဏ�ယူပါ။ ယံ◌ုၾက��ိတ�်ရသည္◌့ 

လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က�်ား ဆီမွ ေအ◌ျခေအနကိုမူတည္၍ေ◌ပးသည္◌့အႀကံဥာဏ�ည္ သတင္◌းတာ၀��စ��ကို 

စီစဥ�ာ◌ႏ◌ွင္◌့ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ကို ခ်င္◌့�တက�ာ�တင္ ေအရးႀကီးသည္။ အကယ၍္ သင�ည္ 

လုပ�န္◌း�တေင��တ႕အႀကံ◌ဳမရွိေ◌သးပါက သို႔မဟုတ္ အရပ္ေ◌ဒသတစ��ႏ◌ွင္◌့စိမ္◌းေ◌နပါက 



၀ါရင္◌့လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က�်ားကို သူတို႔◌ႏ◌ွင္◌့အတူ တစ�ကိမ္ေ◌လာက္ လို�က�င္◌့◌ျပဳ ရန္ 

ြခင္◌့ေ◌တာင္◌းသင္◌့လွ်င္ ေ◌တာင္◌းသင္◌့သည္။ 

ေ◌န႔စဥ္ေ◌◌ျပာဆိုဆ�က�ယ္◌ႏ◌ိုင္ရန္◌ႏ◌ွင္◌့ ေ◌ဒသခံမ်ားကိုေ◌လးစားေ◌ၾကာင္◌း◌ျပႏ◌ိုင�န္ ေ◌

ဒသခံဘာသာစကားမ်ားထဲက ေအ◌ျခခံအသံ◌ုးအႏႈန္◌းမ်ားကိုေ◌လ့လာဖို႔ 

တတ္◌ႏ◌ိုင္သမွ်ႀကိဳးစားပါ။ ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္◌ျခင္◌းသည္ သင္◌့ကိုလံုၿခံ◌ဳေ◌စ သည္။ ရရွိ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ 

က်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌့ေ◌ရွာက�ႈေအ◌ျခေအနမ်ားႏ◌ွင္◌့အတူ ထိုအရပ္ေ◌ဒသမွ�ထက္◌ႏ◌ိုင္မည္◌့ 

လမ္◌းေ◌ၾကာင္◌းမ်ားကို သုေ◌တသ��ပဳပါ။ ေအမရိက��ကၠသိုလ္၏ 
◌ႏ◌ိုင္ငံ◌ျခားသတင္◌းေ◌ထာ�က���က�ည္ သင္၏◌ျပင�င�ႈကို ေအထာက�ကူ◌ျဖစ္ေ◌စ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ 

အမ်ိဳးမ်ိဳးေ◌သာရင္◌း◌ျမစ�်ားကိုေ◌ပးပါသည္။ 

အႏ◌ၱရာယ�ွ◌ိႏ◌ိုင္သည္◌့ တာ၀��စ�ပ�ိ�ေမဆာ�င�က�ီ အၿမဲတမ္◌းလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာအကဲ◌ျဖတ�ႈကို 

ႀကိဳတင္ ◌ျပင�င�ါ။ မ�ထက◌္ြခာမီ�တင္ အယ�ီတာမ်ား၊ လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က�်ားႏ◌ွင္◌့ မိသားစု၀င�်ား 

သို႔မဟုတ္ မိတ္ေ◌�ဆမ်ား ◌ႏ◌ွ င္◌့ ဆ�က�ယ�မည္◌့သူမ်ားကို သတ�ွတ�ါ။ 

သတင္◌းလု◌ိက�ာေ◌နရာ�တင�ွိသည္◌့ အဆက��သယ�်ားက သင္◌့ မိသားစု၀င�်ားႏ◌ွင္◌့အယ�ီတာမ်ားကို 

မ��ဲ�သို႔ဆ�က�ယ�မ��ိ� သိရွိထားသင္◌့သည္။ အျပ��လွ��ား◌ျဖင္◌့ သင္◌့ေ◌�ဆမ်ိဳးမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

အယ�ီတာမ်ားကလည္◌း ေ◌ ဒသခံအဆက��သယ�်ားကို မ��ိ�႔ဆ�က�ယ�မ��ိ� သိေ◌နရမည္◌ျဖစ�ည္။ 

သင္ေ◌နခ်င�ည္◌့ေ◌နရာ၊ ဆ�က�ယ္ေ◌ရးေအ◌ျခခံေအဆာက�အံ◌ု၏ေအ◌ျခေအနႏ◌ွင္◌့ ◌ျ ဖစ္ 

◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ်ရွိသည္◌့ေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့မႈကို ႀကိဳတင္၍ သုေ◌တသ��ပဳပါ။ အယ�ီတာမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

အိမ�ွိအျခားသူမ်ားကို ႀကိဳးဖုန္◌း◌ျဖင္◌့၊ အင�ာနက�ွ၊ ခ်က�င္ သို႔မဟုတ္ အီးေ◌မးလတ္ို႔အား◌ျဖင္◌့  

မ��ဲ�သို႔ဆ�က�ယ���ိ� ဆံ◌ုး◌ျဖတ�ါ။ ထို႔ျပင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္စနစ္ကိုသံ◌ုးၿပီး နာမည္၀ွက�ံ◌ုးမ��ား သို႔မဟုတ္ 

အျခားလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌သာ အီလက္ 

ထ�ရန္◌းနစ��က�ယ္ေ◌ရးနည္◌းလမ္◌းကိုသံ◌ုးမ��ားဆိုသ��ိ�ဆံ◌ုး◌ျဖတ�ါ။  အခန္◌း၃ 

သတင္◌းအခ်က�လက္ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးကိုၾကည္◌့ပါ။  မ�ထက္ြခာမီ�တင္ စီစဥ��မ်ား၊ 

ယာဥ္ေ◌မာင္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ စကား◌ျပ��်ားအ�တက္ တိက်သည္◌့ လမ္◌းညႊ��ႈမ်ားကိုစီစဥ�ါ။ ေ◌

ဒသခံေ◌ထာက��◌ံေ◌ရး၀��မ္◌းမ်ားကို စိစစ�ာ�တင�ထူးဂ�ုစိုက�ပီး ၀ီရိယစိုက�ါ။ လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က�်ားဆီမွ 

အႀကံဥာဏ�ိ�လည္◌း ယူ◌ျဖစ္ေ◌အာင��ပါ။ မၾကာခဏဆိုသလို သင္◌့လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးသည္ ေ◌

ဒသခံအကူအညီေ◌ပးသူမ်ား၏လက�ဲ�တင�ွိေ◌သာေ◌ၾကာင္◌့ သင္က ယံ◌ုၾက��ိတ�်ေရသာ၊ ◌ႏ◌ွံ



႔စပ�ိ◌ျမင္ေ◌သာ သူမ်ားကိုသာ ေ◌�ရးခ်ယပ္ါ။ စစ္ဘက�ိ�င�ာအ�ဖဲ႕မ်ားႏ◌ွင္◌့�တဲ�သားရန္ ရ���ယ�်က�ွိသည္◌့ 

သတင္◌းေ◌ထာက�်ား သည္ ၄င္◌းတို႔မ�သားမီ�တင္ အဆက��သယ္◌ႏ◌ွင္◌့စီစဥ�ႈမ်ား ◌ျ ပဳလုပ�င္◌့သည္။ 

◌ႏ◌ိုင�ံ◌ျခားတိုင္◌း◌ျပ��်ား�တင္ တစ�ံ◌ုတစ္ေ◌ယာက္ကို ေ◌ လဆိ�ပ�င�ာႀကိဳခိုင္◌းၿပီး 

ကနဦးေ◌နထိုင�ည္◌့ေ◌နရာသို႔ လု◌ိက�ိ�႔ခိုင္◌း◌ျခင္◌းက ပါးနပ�ာ ေ◌ရာက�ည္။ 

ထိုကဲ့သို႔လုပ္◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌့ လံ◌ုၿခံ◌ဳမႈမရွိေ◌သာလမ္◌းမ်ား သို႔မဟုတ္ 

ရာဇ၀တ�ႈက်ဴး�လ���မ်ားကဲ့သိုေ႔သာ ကိုယ္◌ႏ◌ွင္◌့စိမ္◌းေ◌နသည္◌့ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ားကိုေ◌ရွာင�ွားရန္◌ႏ◌ွင္◌့ က်င္◌့သားေရစ���ြခင္◌့ေအရး ေရစသည္။ ေ◌ နထိုင္ 

မည္◌့ေ◌နရာကို ႀကိဳတင္ေ◌�ရးခ်ယ�ါ။ ဟိုတယ္ သို႔မဟုတ္ အျခားေ◌နရာတစ��ကို ေ◌�ရးခ်ယ္◌ျခင္◌းက 

သင့◌္ေအန အထားကို သင�ယ�ိ�◌ျဖစ�်င�လဲဆိုသည္◌့ေအပၚ�တင��တည္ေ◌နသည္။ 

မၾကာခဏအား◌ျဖင္◌့ စီးြပားေ◌ရး ေ◌ ဖာက���်ားကို ◌ျ ဖည္◌့ဆည္◌းေ◌ဆာ�င�က္ေ◌ပးသည္◌့ 

ဟိုတယ�ကီးမ်ားသည္ ◌ျ မင္◌့မားသည္◌့လံုၿခံ◌ဳမႈအဆင္◌့ကိုေ◌ပး ေ◌ သာ◌္လည္◌း 

သင္◌့ေအနအထားကို ေ◌ ပေၚပၚထင�င္◌ျဖ�စ�ားေ◌စ◌ႏ◌ိုင္သည္။ ဟိုတယ�ကီးမ်ားသည္ ႀကိဳးမဲ့ 

အင�ာနက�ဲ�သိုေ႔သာ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားကိုလည္◌းေ◌ပးသည္။ သိုေ႔သာ◌္ ဖိႏ◌ွိပ�်ဳပ�်ယ္ေ◌သာ◌ႏ◌ိုင္ငံမ်ား�တင္ 

အင�ာ နက��က�ယ�ႈမ်ားကို ကန္႔သတ�ားတတ�ည္။ ဟိုတေယ�သးတစ�� သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိေကနရာ တစ�� ကို ေ◌

�ရးခ်ယ္◌ျခင္◌းေ◌ၾကာင္◌့ သင�ည္ မထင�ရွား သိုသိုသိပ�ိပ္ေ◌န◌ႏ◌ိုင္◌္ၿပီး အလုပ�ိ� ပိုၿပီး 
ေ◌ကာင္◌းေ◌ကာင္◌း လုပ ္ ◌ႏ◌ိုင�ည္။ သိုေ႔သာ◌္ ထု◌ိကဲ့သိုေ◌သာေ◌နရာမ်ားသည္ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳမ◌ႈေမကာင္◌း သု◌ိ႔မဟုတ္ လံုး၀မရွိ ◌ျ ဖစ�တ�ည္။ က်ဴးေ◌က်ာ◌္၀င္ေ◌ရာက��မ်ား 

လက�ွမ္◌းမီ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ လသာေ◌ဆာင�်ားႏ◌ွင္◌့◌ျပတင္◌းေ◌ပါက�်ားပါသည္◌့ အခန္◌းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေ◌

နရာမ်ားကိုေ◌ရွာင�ွားပါ။ ေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအနႀကံ◌ဳပါက 

�ထက္◌ႏ◌ိုင္သည္◌့လမ္◌းေ◌ၾကာင္◌းမ်ားကို အၿမဲ စီစဥ�ားပါ။ 

အႀကံ◌ျပဳထားသည္◌့ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာသင�န္◌း သို႔မဟုတ္ 

က်ည္ကာအက်◌ႌကဲ့သိုေ႔သာကိရိယာမ်ားကို ႀကိဳတင္ ေ◌ ဆာင�ားသင္◌့သည္။ အခန္◌း ၄ 

လက�က�ိ�င�ဋ◌ိပကၡကိုၾကည္◌့ပါ။  ဆရာ၀��ႊ��ကားသည္◌့ေ◌ဆး၀ါးမ်ားကို 

နဂိုမူလတံဆိပ�မွတ�သားမ်ားပါသည္◌့ ပုလင္◌းမ်ား၊ ဘူးမ်ားထဲ�တင�ည္◌့ၿပီး   

လက◌္�ဆဲေ◌သတၱာထဲ�တင�ည္◌့ ထားရန္ ကမာၻ႔က်န္◌းမာေ◌ရးအ�ဖဲ႕ကအႀကံ◌ျပဳသည္။ 

ေမတာ◌္တဆ လ�က�ဲေ◌သတၱာေ◌ပ်ာက�ံ◌ုး◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ အခိုးခံ��ခင္◌းမ်ားအ�တက္ 



အလားတူေ◌ဆး၀ါးမ်ားကို သင္◌့ဆရာ၀��ားဆ�က�ယ�န္ အခ်က�လက္◌ႏ◌ွင္◌့အတူ  

တ◌ျခားအိတ�်ားထဲ�တင္ ထည္◌့ထားရနလ္ည္◌းလိုေ◌ကာင္◌းလိုလိမ္◌့မည္။ ေ◌

လဆိပ�ံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးစစ္ေ◌ဆးမႈမ်ားကို ◌ျ ဖတ္ေ◌က်ာ◌္◌ႏ◌ိုင္����တက္ သံ◌ုးေ◌အာင� သို႔မဟုတ္ ၈၅ 

မီလီမီတာထက�ိ�သည္◌့အရ��်ားကို အပ္◌ႏ◌ွံမည္◌့ေ◌သတၱာ ထဲ�တင္ ထည္◌့ရမည္◌ျဖစ�ည္။ 

သင္◌့ေအ��ဖင္◌့ ◌ႏ◌ိုင္ငံတကာကာ�ကယ္ေ◌ဆးထိုးထားသည္◌့လက�ွတ��ပင္ သင္◌့ ေ◌ �သးအမ်ိဳးအစား၊ 

ဓာတ�တည္◌့သည္◌့အရာမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားက်န္◌းမာေ◌ရးေအ◌ျခေအနမ်ားကို ေ◌ ဖာ◌္◌ျပထား 

သည္◌့ တရား၀င�ွတ�မ္◌းကိုလည္◌း သယ္ေ◌ဆာ�င�ားသင္◌့သည္။ 

သတင္◌းလိုက�ည္◌့နယ္ေ◌◌ျမအ�တင္◌းရွိ က်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌့ေ◌ရွာက�ႈရရွိႏ◌ိုင�ည္◌့ ေ◌ ဆးရံ◌ုမ်ား၊ ေ◌

ဆးခန္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ ေအ◌ျခခံေ◌စာင္◌့ေ◌ရွာက�ႈေ◌ပးသည္◌့ ဆရာ၀န္ မ်ား ရွိသည္◌့ေ◌နရာမ်ားကို ေ◌

�ရးထုတ�ါ။

ရာသီဥတုဆိုး�ရားခ်ိ���င္ ၀တ�င�သည္◌့အ၀တ�စားမ်ားအပါအ၀င္ သင္◌့ေ◌တာ◌္သည္◌့အ၀တ�စားမ်ားကို 

ခရီးမ�ထက�ီ ႀကိဳ၀ယ�ားပါ။ ◌ႏ◌ိုင္ငံရပ္◌ျခား�တင္ လုပ�ိ�င�ကရသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားသည္ 

ေအ၀းမွၾကည္◌့ပါက ေ◌ ပၚ�လင္◌ျခင္◌းမရွိသည္◌့၊ ဥေပဒဘက္ေ◌တာ◌္သားမ်ားသံ◌ုးသည္◌့ 

အျပာေ◌ရာင္ သို႔မဟုတ္  စစ�ပ�်ားက သံ◌ုးသည္◌့ စစ�ိမ္◌းေ◌ရာင္ သု◌ိ႔မဟုတ္ 

ကိုယ္ေ◌ဖ်ာက�ည္◌့ေအရာင�်ားႏ◌ွင္◌့�ကာ◌ျခားသည္◌့ ေ◌◌ျ မႀကီးေအရာင္ သို႔မဟုတ္ ေအရာင္ 

ရင္◌့ရင္◌့မ်ားကို ေ◌ �ရးခ်ယ�င္◌့သည္။ လႈပ�ွားေ◌နသည္◌့သတင္◌းတစ��ဒ�ိ� ေ◌◌ျ ခလ်င�ိ�က�န္ ေ◌

မွ်ာ◌္မွန္◌းထားသည္◌့ မ��ည္◌့သတင္◌းေ◌ထာက�ဆို ေအထာက�ကူ◌ျဖစ္ေ◌စသည္◌့ ဖိနပ�်ား၊ ေ◌

တာင္◌့တင္◌းခိုင�ာသည္◌့ေ◌က်ာပိုးအိတ္ ◌ႏ◌ွ င္◌့ 

သက္ေ◌သာင္◌့သက�ာ◌ျဖစ�ည္◌့အိပ�ာလိပ�ိ�႔ရွိသင္◌့သည္။ သတင္◌းမလိုက�ီ�တင္ စီးရမည္◌့ဖိနပ�်ားကို 

က်င္◌့သားေရအာင္စီးက်င္◌့ထားပါ။ ြဖံ႔ၿဖိဳးမႈနည္◌းသည္◌့◌ႏ◌ိုင္ငံမ်ား�တင္ ေ◌

�တ႕◌ႏ◌ိုင္ရ��က�ဲသည္◌့ပစၥည္◌းမ်ားကိုထုပ�ိ�းပါ။ ထိုပစၥည္◌းမ်ားထဲ�တင္ ဓာတ�ဲမ်ား၊ 

လက္◌ႏ◌ွိပ�ာတ�ီးမ်ား၊ မွတ��စာအုပ�်ား၊ အမ်ိဳးသမီးလစဥ�ံ◌ုးပစၥည္◌းမ်ား၊ �သားသန္႔ရွင္◌းေ◌ရးႀကိဳး၊ ေ◌

ရွးဦးသူနာ◌ျပဳေ◌သတၱာ၊ အားကစားသမားေ◌◌ျေခထာက�ိမ္◌းဆီအျပင္ ေ◌ ြငကို၀ွက�ည္◌့ ထားရန္ 

အိတ�်ား သို႔မဟုတ္ ကိရိယာမ်ားပါ၀င�ည္။ ပိုၿပီး◌ျပည္◌့စံ◌ုသည္◌့ ပစၥည္◌းစာရင္◌းအ�တက္ ေ◌

နာက��က�ဲ က  စစ္ေ◌ဆးရ��ာရင္◌းကိုၾကည္◌့ပါ။  သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ေအမရိကန္ေ◌ဒၚလာ 

သို႔မဟုတ္ ယူ�ိုေ◌ြင◌ျဖင္◌့ ေ◌ ြငသားရ◌ႏ◌ိုင�န္ ေ◌ သခ်ာေ◌အာင��ပ္ထားသင္◌့သည္။ အကယ္၍ 



သင္◌့ေအ��ဖင္◌့ ဓား◌ျပတိုက�ံရပါက လိုရမ�� ေအ��ဖင္◌့ တရား၀င�ံ◌ုစံေ◌ပါက�ည္◌့ကတ�်ားႏ◌ွင္◌့ ေ◌

ြငသားအခ်ိဳ႕ပါသည္◌့ ပိုက�ံအိတ္အတုတစ�� ေ◌ ဆာင�ား ရန္ ◌ႏ◌ိုင္ငံတကာသတင္◌းသမားအ�ဖဲ႕က 

အႀကံေ◌ပးထားသည္။ 

သင္◌့◌ႏ◌ိုင္◌္ငံကူးလက�ွတ္◌ႏ◌ွင္◌့ အျခားလိုအပ�ည္◌့ဗီဇာမ်ားကို သက�မ္◌း၀င္ေ◌ေနအာင��ပ�ားသင္◌့သည္။ 

◌ႏ◌ိုင္◌္ငံကူးလက�ွတ�ည္ အနည္◌းဆံ◌ုးသက�မ္◌းေ◌◌ျခာက�က်��င္◌့ၿပီး ဗီဇာတံ◌ုးထု����တက္ 

စာမ်က္◌ႏ◌ွာ       အ�လတ�်ားလံ◌ုေ◌လာက္ေ◌အာင�ွိသင္◌့သည္။ 

နာမည္ေ◌ကာင္◌းရွိသည္◌့အ�ဖဲ႕အစည္◌းထံမွ ◌ႏ◌ိုင္ငံတကာယာဥ္ေ◌မာင္◌း လိုင�င�ိ� ရယူသင္◌့က 

ယူထား◌ႏ◌ိုင္သည္။ အခ်◌ဳိ႕◌ႏ◌ိုင္◌္ငံမ်ား�တင္ မိခင္◌ႏ◌ိုင္◌္ငံမွလိုင�င္◌ႏ◌ွင္◌့အတူ ◌ႏ◌ိုင္◌္ငံတကာလု◌ိင�င္ 

တစ��ရွိထား���ိ�အပ�ပီး ထိုကဲ့သို႔လိုင�င�ွိ◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌့ ကားငွားရ���ယ��ေ◌စသည္။

◌ျပ���င္◌းသတင္◌းေ◌လာက

◌ႏ◌ူ◌ိင�ံ◌ျခားသတင္◌းသမားမ်ားက ေ◌

ထာက�ံ�ေ◌ရးႏ◌ွင္◌့လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာစိန္ေ◌ခၚမႈမ်ားႀကံ◌ဳေ◌�တ႕ရခ်ိ���င္ ◌ျ ပ���င္◌း 

သတင္◌းသမားမ်ားက ၄င္◌းတို႔၏အသက္◌ႏ◌ွင္◌့�လတ��ပ�င္◌့ကို 

ပိုၿပီး◌ျပင္◌းထ��ည္◌့ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက◌္မႈမ်ားကို �င�ိ�င�က ရသည္။ ၁၉၉၂ မွစ၍ 

အလုပ္◌ႏ◌ွင္◌့ဆက�ပ�ပီးထိခိုက္ေ◌သဆံ◌ုးမႈ ၁၀ ခု�တင္ ကိုးခုနီးပါး၌ ကိုယ္◌့◌ႏ◌ိုင္◌္ငံ�တင္ ကိုယ္ 

သတင္◌းလိုက�ကသည္◌့ ေ◌ ဒသခံသတင္◌းသမားမ်ား◌ျဖစ�ကသ��� CPJ 
၏သုေ◌တသနတစ�ေပ�ဖာ◌္◌ျပထား ပါသည္။ ထို႔ျပင္ CPJ သုေ◌တသနအရ ကမာၻအႏ◌ွ႔ံ�တင္ ေ◌

ထာင�်ခံရသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ား၏ ၉၅ ရာခိုင္◌ႏႈန္◌း ေ◌ က်ာ◌္မွာ ေ◌ ဒသခံသတင္◌းေ◌ထာက�်ား၊ 

ဓာတ�ံ◌ုသတင္◌းသမားမ်ား၊ ေဘလာ့ဂါမ်ားႏ◌ွင္◌့ အယ�ီတာမ်ား◌ျဖစ�က သည္။ ေ◌

စ့ေ◌စ့စပ�ပ္◌ျပင�င�ႈႏ◌ွင္◌့ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာစီစဥ�ႈ လိုအပ�်က�ွာ အထူးသျဖင္◌့ ◌ျ

ပ���င္◌းသတင္◌းသမား မ်ားအ�တက္ အထူးတလ��ိစၥျဖစ�ည္။

အကယ္၍သတင္◌းလုပ�န္◌း၊ သတင္◌းနယ�ယ�စ�� သို႔မဟုတ္ သတင္◌းတာ၀��စ��သည္ သင္◌့အ�တက�သစ္ ◌ျ

ဖစ္ေ◌နပါက သင္◌့ေအ��ဖင္◌့ ေအ�တ႕အႀကံ◌ဳရွိသည္◌့ လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က�်ားထံမွ 

အႀကံဥာဏ္◌ႏ◌ွင္◌့လမ္◌းညႊ��ႈရယူဖို႔ လိုေ◌ကာင္◌းလိုေ◌ပမည္။ 

ေအ�တ႕အႀကံ◌ဳရွိသည္◌့လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က္ အလုပ��ပ�ည္◌့အခါ ြခင္◌့ေ◌တာင္◌းၿပီးသူႏ◌ွင္◌့ 



တစ�ကိမ�စ�ါေ◌လာက္ လိုက�ကည္◌့ပါ။ ၀ါရင္◌့တစ္ေ◌ယာက�လုပ��ပ�ံ◌ုကိုၾကည္◌့ၿပီး သင္◌့အ�တက္ 

အဖိုးတန္ သည္◌့ ကိုယ္ေ◌�တ႕ဗဟုသုတရ◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

အမ်ား◌ျပ���ႏ◌ွင္◌့ဆိုင�ည္◌့သတင္◌းအခ်က�လက�ပို�င�င္◌့၊ ပုဂၢလိက ပိုင္ 

နယ္ေ◌◌ျမေအဆာက�အံ◌ုထဲ၀�င�င္◌့၊ အေသရဖ်က�ႈႏ◌ွင္◌့ ဖိႏ◌ွိပ�ည္◌◌့ႏ◌ိုင္◌္ငံမ်ားကျပ႒ာန္◌းသည္◌့ 

သတင္◌း ေအၾကာင္◌းအရာ ေအပၚကန္႔သတ�်က�်ားကို ခ်ဳပ္ကိုင�ားသည္◌့ဥေပဒမ်ားအပါအ၀င္ 

ဆက�ပ�ည္◌့ သတင္◌း မီဒီယာဆိုင�ာဥေပဒမ်ားအားလံ◌ုးကို သုေ◌တသ��ပဳသင္◌့သည္။ ဥပမာအား◌ျဖင္◌့ 

အီသီယိုပီးယား◌ႏ◌ိုင္◌္ငံကဲ့သို႔ ◌ႏ◌ိုင္ငံ မ်ားသည္ အတိုက�ခံအုပ��မ်ားေအၾကာင္◌း 

သတင္◌းေ◌ရးသား◌ျခင္◌းကိုပင္ ◌ႏ◌ိုင္◌္ငံေ◌တာ◌္ဆန္႔က်င�ႈရာဇ၀တ�ႈအျဖစ္ ေသဘာထားသည္။ 

တ�ုတ္◌ႏ◌ိုင္◌္ငံသည္ ဗဟိုအစိုးရ သို႔မဟုတ္ �ကန္◌ျမဴနစ�ါတီကို ေ◌ ၀ဖ��ည္◌့ စာေ◌ရး ဆရာမ်ားကို ေ◌

ထာ�င�င္◌းအက်ဥ္◌းေခ်နသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ◌ႏ◌ိုင္◌္ငံေ◌တာ◌္ဆန္႔က်င�ည္◌့�စဲခ်က�်ား◌ျဖင္◌့ 

သတင္◌းသမား ဒါဇင္ေ◌ပါင္◌းမ်ားြစာသည္ ကမာၻအႏ◌ွံ႔�တင္ ေ◌ ထာင�်ခံေ◌နရသည္။ သင� 
သတင္◌းေအၾကာင္◌းအရာဆိုင�ာ ကန္႔သတ�်က◌္စည္◌းကို ခ်ဲ႕လွ်ငေ္◌တာင�ွ သင္◌့ေအ��ဖင္◌့ 

ထိုစည္◌းကိုေ◌က်ာ◌္�လ���ားလွ်င◌္ ◌ျ ဖစ�ာ◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ◌်ရွိသည္◌့ ထူး◌ျခားသည္◌့ေအနအထားမ်ားကို 

သိထားဖို႔လိုအပ�ည္။ 

◌ႏ◌ူ◌ိင�ံေ◌ရး၊ အဂတိလိုက�ားမႈ၊ ရာဇ၀တ�ႈႏ◌ွင္◌့ ပဋ◌ိပကၡတို႔ကိုေ◌ရးသားသည္◌့ နယ�ယ�စ��အထူး◌ျပဳ ေ◌

ရးသား သည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားသည္ တိုက�ိ�က�ံရမႈ သို႔မဟုတ္ ေ◌ ထာင�်ခံရမႈအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ 

အထူးတလည္◌ျမင္◌့မား ေ◌ ၾကာင္◌း CPJ သုေ◌တသ��ပဳခ်ေက�ဖာ◌္◌ျပထားသည္။ သင�ည္ 

နယ�ယ�စ��ကို အထူး◌ျပဳသတင္◌းလိုက္ ေ◌ နသ��ိ�ပါက ထိုနယ�ယ၏္လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာ 

ေအ◌ျခေအနမ်ားကို နားလ����ခ်ိ��စ�� ရင္◌းႏ◌ွီး◌ျမွဳပ္◌ႏ◌ွံသင္◌့ သည္။ 

ယင္◌းမွာအဓိကပါ၀င�တ�က��မ်ားကို�ခဲ◌ျခား◌ႏ◌ိုင္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ သူတို႔ရဲ႕ရ���ယ�်က�်ားကို ေ◌

လ့လာ◌ျခင္◌း၊ ဥေပဒမ်ားမွတစ�င္◌့ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္◌းဖက�ည္◌့ 

ဥေပဒ�ပင�နည္◌းလမ္◌းမ်ားမွတစ�င္◌့ တင္◌းၾကပ�ားသည္◌့ တားဆီးခ်က�်ားကိုေ◌က်ာ◌္�လ��ည့◌္အခါ 

�ု◌ိက�တ္◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ဂယက�်ားကို နားလ��ား◌ျခင္◌းတို႔ျဖစ�ည္။ အယ�ီတာမ်ားက 

နယ�ယ�စ���တင�သစ္◌ျဖစ္ေ◌နသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားကို ရင္◌း◌ျမစ�်ားႏ◌ွင္◌့ေ◌�တ႕ဆံ◌ုရန္၊ 

ေအ�တ႕အႀကံ◌ဳရွိသည္◌့လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က�်ားႏ◌ွင္◌့ေ◌◌ျပာဆိုရန္◌ႏ◌ွင္◌့ 

ထိုနယ�ေယ�ၾကာင္◌းအရာႏ◌ွင္◌့ဆက�ပ�ည္◌့ ေအလ့အထမ်ားႏ◌ွင္◌့ ေ◌ ၀ါဟာရမ်ားကိုေ◌လ့လာ◌ႏ◌ိုင္ရန္ 



လံ◌ုေ◌လာက�ည္◌့ ◌ျ ပင�င�်ိန္ေ◌ပးသင္◌့သည္။ အထူးသျဖင့◌္ ရာဇ၀တ�ႈသတင္◌းနယ�ယ�ည္ 

ဥေပဒပိုင္◌းဆိုင�ာလုပ�ံ�းလုပ�ည္◌းမ်ားကို နားလ����ိ�အပ�ည္။ အခန္◌း၅ အုပ���ဖဲ႕ရာဇ၀တ�ႈႏ◌ွင္◌့ 

အဂတိလိုက�ားမႈ၊ အခန္◌း၆ အမ်ား◌ျပ���ဆိုင�ာကိစၥမ်ားႏ◌ွင္◌့ ဆူပူလႈပ�ွား မႈမ်ားကိုၾကည္◌့ပါ။  

ရာဇ၀တ�ႈႏ◌ွင္◌့ အျခားအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္◌္မ်ားသည္◌့ သတင္◌းတာ၀��်ား�တင္ အယ�ီတာမ်ားႏ◌ွင္◌့ တိုင�င�ပီး 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးအကဲ◌ျဖတ�်င္◌့�တက�ႈတစ��ကိုလုပ္ေ◌ဆာင�ားသင္◌့သည္။ အခန္◌း၂ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ကိုခ်င္◌့�တက္ ◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ တံု႔◌ျပန္◌ျခင္◌းကိုၾကည္◌့ပါ။

အကယ္၍ သင�ည္ ◌ျ ပ���င္◌းသို႔မဟုတ္◌ႏ◌ူ◌ိင�ံတကာ သတင္◌းဌာနတစ��အ�တက္ 

သတင္◌းလိုက္ေ◌ပးရန္ စဥ္◌းစား ေ◌ နသည္◌့ အ�လတ�န္◌းသတင္◌းသမား◌ျဖစ�ါက ◌ျ

ဖစ္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ်ရွိသည္◌့အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္◌ႏ◌ွင္◌့ သင��ကေၡရာက�ါက သတင္◌း ဌာနက 
ကူညီေ◌ပး◌ႏ◌ိုင္◌္ြစမ္◌းႏ◌ွင္◌့ ေ◌ ပးလိုစိတ�ိ� ရွင္◌းရွင္◌းလင္◌းလင္◌းနားလ��ားသင္◌့သည္။ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ရွိ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ သတင္◌းတစ��ကို မလိုက��င�င္ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာခ်င္◌့�တက�ကဲ◌ျဖတ�ႈတစ��ကို အၿမဲတမ္◌းလုပ္ေ◌ဆာင�ား သင္◌့သည္။ 

ယံ◌ုၾက��ိတ�်ေရသာ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးအဆက��သယ�်ားကို စာရင္◌းလုပ�ားပါ။ ပံ◌ုမွ��တင္◌းပို႔ရမည္◌့ 

တိေက်သာအစီအစဥ�စ��ကို တည္ေ◌ဆာက�ားပါ။ အခန္◌း၂ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ကိုခ်င္◌့�တက္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ 

တံု႔◌ျပန္◌ျခင္◌းကို ၾကည္◌့ပါ။  အ�လတ�တင္◌းေ◌ထာက�်ားသည္ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ရွိေ◌သာတာ၀န္ေ◌ပး◌ျခင္◌းကို ◌ျ ငင္◌းပယ�ေ��ႏ◌ွာင္◌့ေ◌ႏ◌ွး သင္◌့ေ◌ပ။ 

အ�လ��ိႏ◌ွိပ�်ဳပ�်�ယ�န္◌းေ◌သာ ◌ႏ◌ိုင◌္္ငံအခ်◌ဳိ႕�တင္ သင�ည္ ◌ႏ◌ိုင္ငံတကာသတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းတစ�� 

အ�တက္ သတင္◌းသမားအျဖစ��ပ�ိ�င္◌ျခင္◌းကို တားဆီးေ◌ကာင္◌းတားဆီးခံရ◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

◌ႏ◌ိုင္ငံ◌ျခားသတင္◌းမီဒီယာ �တင��ပ�ိ�င္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ပတ�က္၍ ဥေပဒႏ◌ွင္◌့ ေ◌

နာက��က�ဲ◌ျဖစ�ာ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ ဂယက��◌ိက�တ�ႈမ်ားကို သိထား ပါ။ ◌ႏ◌ိုင္ငံအခ်ိဳ႕�တင္ 

သင�ညသ္တင္◌းေ◌ရးသူအျဖစ္ အမည္ေ◌ဖာ◌္◌ျပခံ��ခင္◌းကို ႀကိဳက�်င�ွႀကိဳက�ိမ္◌့မည္။ 

����အျဖစ��မင�ံေရသာ◌ႏ◌ိုင္◌္ငံ�တေင�◌ျခစိုက�ည္◌့ သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းတစ��မွ ထုတ��ပ္ေ◌သာ 

သတင္◌း တစ���ဒ�င္ သင္◌့နာမည္ေ◌ဖာ◌္◌ျပခံ��ခင္◌း၏ ဂယက��◌ိက�တ�ႈကို နားလ��ားသင္◌့သည္။ 

အမည္ေ◌ဖာ◌္◌ျပျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ပတ�က�ည္◌့ သင္◌့ဆႏၵကို တာ၀န္ေ◌ပးသည္◌့သတင္◌းဌာနကို 

ရွင္◌းရွင္◌းလင္◌းလင္◌းေ◌◌ျပာ◌ျပပါ။ 



မ��ည္◌့သတင္◌းလုပ�န္◌းဆိုင�ာ ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရ◌ႏ◌ိုင္သ��ိ� ေ◌ ဒသဆိုင�ာသတင္◌းေ◌ထာက�်ားအားလံ◌ုး ေ◌

လ့လာ ထားသင္◌့သည္။ ◌ႏ◌ိုင္ငံအခ်ဳိ႕�တင္ သတင္◌းအခ်ဳိ႕◌ႏ◌ွင္◌့ပတ�က�ပီးလက္ေ◌�တ႕ေက်သာ 

အႀကံဥာဏ္◌ႏ◌ွင္◌့အတူ သတင္◌းမီဒီယာႏ◌ွင္◌့ပတ�က�ည္◌့ ဥေပဒမ်ားအ�တက�ႀကံေ◌ပး◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ 

ထိေ◌ရာက္ေ◌သာ သတင္◌းလုပ�န္◌းဆိုင္ ရာအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားရွိသည္။ အကယ္၍ သင္◌ျပႆနာ◌ျဖစ�ါက 

အခ်◌ဳိ႕◌ႏ◌ိုင�ံလံ◌ုးဆိုင�ာအဆင္◌့အ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားက 

သင္◌့ကိုယ�ား၀င္ေ◌ရာက္ေ◌ဆာ�င�က္ေ◌ပး◌ျခင္◌း သု◌ိ႔မဟုတ္ သင္◌့◌ျပႆနာကို 

လူအမ်ားသိရွိေရအာင��ပ္ေ◌ပး◌ျခင္◌းတို႔ ကို လုပ◌္ႏ◌ိုင္သည္။ ေ◌ႏ◌ွာင္◌ယ့ွက�ံ��ခင္◌း သို႔မဟုတ္ 

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ံရသည္◌့အခါမ်ား�တင္ CPJ ◌ႏ◌ွင္◌့ နယ�ည္◌းမျခား 

သတင္◌းေ◌ထာက�်ားအ�ဖဲ႔တို႔ကဲ့သို႔ ◌ႏ◌ိုင္ငံတကာအ�ဖဲ႕မ်ားက 

ကမာၻကအာရံ◌ုစိုက�ာေ◌စရန္◌ႏ◌ွင္◌့ ေ◌ ထာက�ံေ◌◌ျပာဆို ရန္ လုပ္ေ◌ဆာင◌္ႏ◌ိုင္သ��ိ� 

သိထားသင္◌့သည္။ ဒသႏ◌ၱရႏ◌ွင္◌့ ◌ႏ◌ိုင္ငံတကာအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားစာရင္◌းအ�တက္ ေ◌ နာက��က�ဲ 

င  သတင္◌းစာပညာဆိုင�ာအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားကို ၾကည္◌့ပါ။ The International Freedom of 

Expression Exchange �တင္ ထိုအ�ဖဲ႕မ်ားႏ◌ွင္◌့ပတ�က�ည္◌့ ◌ျပည္◌့စံ◌ုေ◌သာစာရင္◌း တစ��ရွိသည္။

အကယ္၍ သင္◌့အား ◌ႏ◌ိုင္◌္ငံတကာသတင္◌းသမားတစ္ဦးအ�တက္ စကား◌ျပန္ သု◌ိ႔မဟုတ္ 

စီစဥ��တစ္ဦးအျဖစ္ လုပ�ိ�င္ေ◌ပးရန္ေ◌◌ျပာလာပါက ထိုတာ၀��ဲ�တင�ါလာသည္◌့ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ကို 

ရွင္◌းရွင္◌းလင္◌းလင္◌းနားလ��ါေ◌စ။ သင္ မ���နဲေ႔�တ႕ၿပီး မ��ည္◌့ေ◌နရာ�သားရမ��ိ� 

ေ◌ေသသခ်ာခ်ာနားလညထ္ားပါ။ ၄င္◌းတို႔၏ေအ�တ႕အႀကံ◌ဳ၊ သမု◌ိင္◌းေ◌ၾကာင္◌းႏ◌ွင္◌့ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ကိုသည္◌းခံ◌ႏ◌ိုင္ြစမ္◌းတို႔ကို ခ်င္◌့�တက�ပီး သင�လု�ပ�ဲလုပ�မည္◌့ ◌ႏ◌ိုင္◌္ငံတကာ 

သတင္◌းသမားကို အကဲ◌ျဖတ�ါ။ ����အျဖစ��မင�ံရသည္◌◌့ႏ◌ိုင္◌္ငံမွ သတင္◌းေ◌ထာက�စ္ဦးႏ◌ွင္◌့ 

���ိ�ေ◌သာေ◌န ရာ�တင္ေ◌ရာက္ေ◌နမည္◌့ ေအ◌ျခေအနကို စဥ္◌းစားၾကည္◌့ပါ။ 

ထိုသို႔တာ၀န္ေ◌ပးအပ�ာသ��ိ� သင�◌ျငင္◌းပယ◌္ႏ◌ိုင္ သ��ိ� နားလ��ားပါ။ ထို႔ျပင္ သင္◌့ေအ��ဖင္◌့ ◌ျ

ပႆနာတက�ါက တာ၀န္ေ◌ပးသည္◌့သတင္◌းသမား သို႔မဟုတ္ သတင္◌းဌာနေအ��ဖင္◌့ 

မေ��ွ်လာက�ထိအကူအညီေ◌ပးႏ◌ိုင္သ��ိ� နားလ��ားပါ။ တာ၀��စ�� ေ◌ပးလာ လွ်င္ သင္◌့အခန္◌းက႑ကို 

ရွင္◌းရွင္◌းလင္◌းလင္◌းနားလ��ါေ◌စ။ သင�ည္ စကား◌ျပ���ပ္ေ◌ပးရန္◌ွႏ◌ွင္◌့ လု◌ိအပ�ည္ 

မ်ားပံ့ပိုးေ◌ပးရမ��ား။ ဒါမွမဟုတ္ သတင္◌းပါ လိုက္ေ◌ပးရမ��ား။ သတင္◌းပါ 

လိုက္ေ◌ပးရမ��ိ�လွ်င္ေ◌တာ့ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာ ကိစၥရပ�်ားကိုပါ နားလ��ားေရပလိမ္◌့မည္။

 



ေ◌ဒသခံသတင္◌းေ◌ထာက�်ားႏ◌ွင္◌့ စီစဥ��အားလံ◌ုးအ�တက္ တစ္ဦးခ်င္◌းစီေ◌ဆာ�င�က�မည္◌့ က႑ႏ◌ွင္◌့ ◌ျ

ပႆနာတစ္ စံ◌ုတစ�ာ◌ျဖစ�ါက အ�ဖဲ႕အစည္◌းေအ��ဖင္◌့ ကူညီေ◌ပး◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ 

ဥေပဒပိုင္◌းႏ◌ွင္◌့လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာပံ့ပိုးမႈကို သတင္◌း ဌာနမ်ားႏ◌ွင္◌့ ၄င္◌းတို႔၏အယ�ီတာမ်ားက 

ရွင္◌းရွင္◌းလင္◌းလင္◌းရွင္◌း◌ျပသင္◌့သည္။ အယ�ီတာမ်ားသည္ ေ◌ ဒသဆိုင�ာ သတင္◌းေ◌ထာက� 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ရွိသည္◌့တာ၀န္ေ◌ပးခ်က�ိ� ◌ျငင္◌းပယ◌္ႏ◌ိုင္သ��ိ� နားလ��ားသင္◌့ၿပီး ဆံ◌ုး◌ျဖတ္ 

သည္◌့ပုဂၢိဳလ�ား အျပစ�စ�ံ◌ုတစ�ာေမပးဘ◌ဲ ထိုသို႔ဆံ◌ုး◌ျဖတ�်က�ိ� လက�ံသင္◌့ပါသည္။ သတင္◌းဌာနမ်ား 

သည္ ေ◌ ဒသခံအ�လတ�တင္◌းေ◌ထာက�စ္ဦးအား အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ရွိသည္◌့တာ၀��စ�ပ္ေ◌ပးအပ�ာ�တင္ 

၄င္◌းတို႔၏ က်င္◌့၀တ�ိ�င�ာ တာ၀��ွိမႈကို စဥ္◌းစားသင္◌့ပါသည္။ 

�လတ�ပ္ေ◌သာ ေဘလာ့ဂ္ဂါမ်ား၊ ဗီဒီယို�ိုက��မ်ားႏ◌ွင္◌့ ◌ျ ပ���◌ျပ��ားသတင္◌းသမားမ်ားသည္ 

ေအရးႀကီး ေ◌ သာ သတင္◌းတင�က��မ်ားအျဖစ္ေ◌ပၚ�ထက�ာခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင္◌့ ၂၀၁၁ 

�တင�တင�ဲ�သည္◌့ အာရပ္ ေ◌ တာ◌္လွန္ေ◌ရးမ်ား အ�တင္◌း�တင္◌ျဖစ�ည္။ 

◌ႏ◌ိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ား၀င္ေ◌ရာက�တင္◌းယူြခင္◌့ကို အာဏာပိုင�်ားက ပိတ�င�ဲ�သည္◌့

လစ�်ားႏ◌ွင္◌့ဆီးရီးယား�တင္ ေ◌ ဒသခံ◌ျပ���မ်ားက �လတ�ပ္ေ◌သာသတင္◌းသမားမ်ားအျဖစ္ ေ◌

ရွ႕သို႔�ထက�ာခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕က အစိုးရ၏◌ႏ◌ွိမ�င္◌းမႈမ်ားကို ဗီဒီယို�ိုက�ဲ�ၿပီး အင�ာနက္ေ◌ပၚသို႔ 

တင�ဲ�သည္။ အခ်ဳိ႕က ေ◌ နာက�ံ◌ုးသတင္◌းမ်ားကို �လတ�ပ�ည္◌့ေဘလာ့ဂ�်ား၊ မိုက��ိုေဘလာ့ဂ�်ားႏ◌ွင့◌္ 

လူမႈမီဒီယာမွ တစ�င္◌့ ◌ျ ဖန္႔ခဲ့ၾကသည္။ အႀကီးအက်ယ�န္႔သတ�ားသည္◌့ေ◌နရာမ်ား�တင္ 

၄င္◌းတို႔၏လုပ္ေ◌ဆာင�်က္ေ◌ၾကာင္◌့ ထိုေ◌နရာမ်ား�တင္ ◌ျ ဖ�စ�ားေ◌နသည္◌့ ပဋိပကၡမ်ားကို 

က်��မာၻႀကီးက ◌ျ မင္◌ႏ◌ို�င�င္◌့ရရွိခဲ့သည္။ ထိုသတင္◌းသမားမ်ား ထဲမွ သံ◌ုးေ◌လးဦးသည္ 

သူတို႔ဘ၀မ်ားႏ◌ွင္◌့ ေ◌ ပးဆပ�ဲ�ရသည္။ ဆီးရီးယား�တင္ �လတ�ပ�ည္◌့ ဗီဒီယို�ိုက�� ဖာဇတ�်ာဘန္◌ႏ◌ွင္◌့ 

ဘဆလ�ယ���ိဒ�ိ�႔သည္ ပစ�ွတ�ားတိုက�ိ�က္◌ျခင္◌းဟု ယူဆရသည္◌့ သတ္◌ျဖတ�ႈမ်ား �တင္ ေ◌

သဆံ◌ုးခဲ့ၾကသည္။ လစ�်ား�တင္ �လတ�ပ�ည္◌့ ၀က��ိ�က�စ��ကို တည္ေ◌ထာင�� မိုဟာမက္ အယ��ဘတ��ည္ 

ဘ��ါဇီရွိတို�က�ဲမွ တိုက�ိ�က�သံလႊင္◌့ေ◌နစဥ္ ပစ�တ�ံခဲ့ရသည္။

တစ��◌ိယ္ေ◌တာ◌္ ေဘလာ့ဂါမ်ားႏ◌ွင္◌့ ဗီဒီယို�ိုက��မ်ားသည္ ေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအန�တင္ 

လႈပ�ွား◌ႏ◌ိုင္မည္◌့ သတင္◌းလုပ�န္◌းဆိုင�ာႏ◌ွင့◌္ မိသားစုဆိုင�ာအဆက��သ�ယ���က�စ��ကို 

တည္ေ◌ဆာက�ားသင္◌့သည္။ လ��ေ��◌ျခစိုက္ Institute for War and Peace Reporting သည္ ေ◌



ဘာ◌္လကန္ေ◌ဒသႏ◌ွင္◌့ ေအရွ႕အလယ္ ပိုင္◌း�တင္ ေ◌ ဒသႏ◌ၱရ�က��က�်ား�ဖဲ႕စည္◌း◌ႏ◌ိုင္ရန္ ◌ျ

ပ���◌ျပ��ားသတင္◌းသမားမ်ားကို အကူအညီေ◌ပးခဲ့သည္။ ◌ႏ◌ိုင္ငံအမ်ားအျပား�တင္ 

ထိုကဲ့သို႔�က��က�်ားကို အ�ဖဲ႕၀င�်ား မ���မည္၀ါ◌ျဖစ���ိ�◌ျခင္◌းကို အကာအ�ကယ္ ေ◌

ပးသည္◌့ပံ◌ုစံမ်ိဳး◌ျဖင္◌့ တည္ေ◌ဆာက�ကရမည္◌ျဖစ�ည္။ 

မ��ဲ�သို႔လံ◌ုလံ◌ုၿခံ◌ဳၿခံ◌ဳဆ�က�ယ�မ��ိ�◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ပတ�က္သည္◌့ 

ေအသးစိတ�တင္◌းအခ်က�လက�်ားအ�တက္ အခန္◌း၃ သတင္◌းအခ်က�လက္ လံ◌ုၿခံ◌ဳ ေ◌

ရးကိုၾကည္◌့ပါ။  အခန္◌း၂ �တင္ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌့အတိုင္◌း 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆု◌ိင�ာအကဲ◌ျဖတ္◌ျခင္◌းကို ႀကိဳတင္◌ျပင�င�ါ။ ေအရးအခင္◌း◌ျဖစ�်ိ��်ား�တင္ 

သတင္◌းသမားအလုပ�ိ�လုပ္ေ◌ဆာင�ကသည္◌့ တစ�ိ�ယ္ေ◌တာ◌္ေဘလာ့ဂါမ်ား၊ ဗီဒီယို�ိုက�ကသူမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

အျခား◌ျပ���◌ျပ��ားသတင္◌းသမားမ်ားေအ��ဖင္◌့ အ�ဖဲ႕အစည္◌းေ◌ထာက�ံ�မႈမရွိဘဲႏ◌ွင္◌့ 

မ်ားေ◌သာအား◌ျဖင့◌္ တစ��◌ိယ္ေ◌တာ◌္လုပ�ိ�င္◌ျခင္◌း၏ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္◌္ႀကီးပံ◌ုကို 

နားလ��ားသင္◌့သည္။ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌သာ ဆ�က�ယ္ေ◌◌ျပာဆို◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ 

လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က�်ားႏ◌ွင္◌့မိတ္ေ◌�ဆမ်ားအာ ◌း ပံ◌ုမွ���က�ယ�ည္◌့ ေအလ့အက်င္◌့ ◌ျ

ပဳလုပ္◌ျခင္◌းအပါအ၀င္ ေအသးစိတ�ည္◌့လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးအစီအစဥ�ည္ အခရာက်သည္။ 

သတင္◌းသမားေအထာက�ထား

ေ◌တာင္◌းဆိုလာသည္◌့အခါ�တင္ 

ကိုယ◌္◌့ေအနအထားကို◌ျပသ���ိ�ေ◌ကာင္◌းလို◌ႏ◌ု◌ိင္သည္◌့အ�တက္ သတင္◌းမလိုက�ီ �တင္ 

သတင္◌းသမားေအထာက�ထားမ်ားကို ရယူထားပါ။ သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းအမ်ားအျပားသည္ 

အခ်ိ��ိ�င္◌း ခန္႔ထားသည္◌့သတင္◌းေ◌ထာက�်ားႏ◌ွင္◌့ အျခားအ�လတ�တင္◌းေ◌ထာက�်ားက ေ◌

တာင္◌းခံလွ်င ္ ေအထာက္ အထားမ်ား ထုတ္ေ◌ပးၾကပါသည္။ အနည္◌းဆံ◌ုးအား◌ျဖင္◌့ေ◌တာ့ 

အ�လတ�တင္◌းေ◌ထာက�်ားသည္ တာ၀န္ေ◌ပး သည္◌့သတင္◌းဌာနထံမွ ၄င္◌းတို႔၏ 

ပူးေ◌ပါင္◌းလုပ္ေ◌ဆာင�ႈကိုေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌့ တရား၀င�ာတစ္ေ◌စာင�ိ� ရယူ ထားသင္◌့သည္။ 

ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင���တင္ ေအ◌ျခစိုက�ည္◌့ National Writers Union ◌ႏ◌ွင္◌့ National Press 

Photographers Association ၊ ဘယ��်ီယ���ေင�◌ျခစိုက�ည္◌့ International Federation of Journalists 
တို႔အပါအ၀င္ အမ်ဳိးမ်ဳိ◌းေ◌သာ သတင္◌းသမားအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ ကု���ယ္ေ◌ရးအုပ��မ်ားသည္ 



လည္◌း ၄င္◌းတို႔အ�ဖဲ႕မ်ား�တင��ဖဲ႕၀င္◌ျဖစ�ကသည္◌့ အရ��ခ်င္◌းရွိသည္◌့ ပုဂၢိဳလ�စ္ဦးခ်င္◌းစီအား 

သတင္◌းသမား ေအထာက�ထားမ်ားထုတ္ေ◌ပးၾကသည္။ အျခား◌ႏ◌ိုင္ငံမ်ား�တင�ွိသည္◌့ 

သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းအမ်ားအျပားလည္◌း အလားတူ ေအထာက�ထားမ်ားထုတ္ေ◌ပးၾကသည္။ 

သို႔ရာ�တင္ တစ�ိ�ယ္ေ◌တာ◌္ေဘလာ့ဂါမ်ားမူ ေအထာက္ အထားရရွိရန္ 

အခက�ခဲႀကံ◌ဳရ◌ႏ◌ိုင္ေ◌သးသည္။ ၄င္◌းတို႔လုပ�ဲ�သည္◌ ့ သတင္◌းအလုပ�်ားႏ◌ွင့◌္ပတ�က�ည္◌့ 

အခ်က�လက�်ားကိုစုေ◌ပါင္◌း◌ျပဳစု◌ျခင္◌းသည္ သတင္◌းသမားေအထာက�ထားမ်ားရရွိေ◌ရးအ�တက္ 

ေအထာက္ အကူ◌ျဖစ္ေ◌စ◌ႏ◌ိုင္ေ◌ၾကာင္◌းကို တစ�ိ�ယ္ေ◌တာ◌္ေဘလာ့ဂါမ်ားေ◌�တ႕◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

သင�ည ္စ��င�ာယာ၊ ေ◌ဒသဆိုင�ာ သို႔မဟုတ္ ◌ႏ◌ူ◌ိင�ံေ◌တာ◌္အဆင္◌့အာဏာပိုင�်ားထံမွ သတင္◌းသမား 

ေအထာက�ထားမ်ားကိုလည္◌း သုေ◌တသ��ပဳၿပီး ရယူသင္◌့ပါသည္။ တာ၀��ွိသူမ်ားက 

သတင္◌းေ◌ရးသားမႈ ေအပၚလႊမ္◌းမိုး���ကိဳးပမ္◌းသည္◌့ေအ��ဖင္◌့ လူေ◌�ရးၿပီး ၀�င�င္◌့ကတ္မ်ားကို 

ထုတ္ေ◌ပး◌ျခင္◌း◌ျဖစ္ေ◌ကာင္◌း ◌ျ ဖစ္◌ႏ◌ိုင္သည္ ကို သိမွတ�ားပါ။ အခန္◌း ၆ 

အမ်ား◌ျပ���ဆိုင�ာကိစၥမ်ားႏ◌ွင္◌့ ဆူပူလႈပ�ွားမႈမ်ားကိုၾကည့◌္ပါ။  သင� ေ◌

ဒသဆိုင�ာဆႏၵျပမႈတစ��ကို သတင္◌းလိုက�ည္◌့အခါ ေ◌ ဒသဆိုင�ာရဲဌာနမွ ထုတ္ေ◌ပးသည္◌့ 

သတင္◌းသမား   ေအထာက�ထားသည္ အသံ◌ုး၀င◌္ႏ◌ိုင္သည္။ အစိုးရရံ◌ုးမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

လႊတ္ေ◌တာ◌္ကဲ့သိုေ႔သာ အမ်ား◌ျပ���ဆိုင�ာ ေအဆာက�အံ◌ုမ်ား�တင္◌ျပဳလုပ�ည္◌့ 

အခမ္◌းအနားမ်ားကို ဓာတ�ံ◌ု�ိုက္◌ျခင္◌း၊ မွတ�မ္◌းတင္◌ျခင္◌း◌ျပဳလုပ�န္ ၀�င�င္◌့ကတ္မ်ားလည္◌း 

လိုေ◌ကာင္◌းလိုလိမ့◌္မည္။ 

◌ႏ◌ိုင္ငံတကာသို႔�သားလာေ◌နသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ◌ႏ◌ိုင္◌္ငံတစ���တင�တင္◌းလိုက�န္ 

ဗီဇာလိုအပ္◌ျခင္◌း ရွိမရွိကိုလည္◌း သုေ◌တသ��ပဳစံ◌ုစမ္◌းသင္◌့သည္။ ေအ◌ျဖက 

အၿမဲတမ္◌းရွင္◌းရွင္◌းလင္◌းလင္◌းမဟုတ္ေ◌ပ။ ထိုသိုေ႔သာ ေအ◌ျခေအနမ်ား�တင္ 

သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ေ◌ ရွ႕ဘာဆက��ပ�င္◌့သ��ိ� ဆံ◌ုး◌ျဖတ����တက္ အျခား 

သတင္◌းေ◌ထာက�်ားႏ◌ွင္◌့ အစိုးရတာ၀��ွိသူမ်ားကို ေ◌◌ျ ပာဆိုၾကည္◌့သင္◌့သည္။ ◌ျ

ဖစ�ပ�မ်ားအျပား�တင္ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ စိစစ္ေ◌ရးကိုေ◌ရွာ�င�င္◌းရန္◌ႏ◌ွင္◌့ 

၄င္◌းတို႔၏အလုပ�ိ�ထိထိေ◌ရာက္ေ◌ရာက��ပ္◌ႏ◌ိုင္ရန္ နည္◌းလမ္◌းတစ��အျဖစ္ 

ကန္႔သတ�်ဳပ�်ယ�ည္◌◌့ႏ◌ိုင္ငံမ်ားသို႔ အလ��ပတ�ီဇာ သု႔ိမဟုတ္ အျခားသတင္◌း 



သမားမဟုတ�ည္◌့ဗီဇာမ်ား◌ျဖင္◌့ �သားခဲ့ၾကသည္။ ထိုေအ◌ျခေအန�တင္ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ◌ျ

ဖစ�ာ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ ဥေပေဒၾကာင္◌းဆိုင�ာအက်ဳိးဆက�်ားကို ခ်ိ��သင္◌့သည္။ 

င�ံ◌ျခားသတင္◌းေ◌ထာက္ေ◌ေ�တပၚမွာ အစိုးရက ကန္႔သတ�ႈေ◌�တလုပ�ားတဲ့ႏ◌ိုင�ံေ◌�တမွာ 

သတင္◌းသမားဆိုတဲ့ ေအထာက�ထား ခိုင�ိ�င�ံ◌ုလံ◌ုမရွိဘဲနဲ႔ အဖမ္◌းခံလိုက�ရင္ ◌ျ

ဖစ�ာႏ◌ိုင�ဲ�အက်ဳိးဆက္ေ◌�တကို ခင�်ားေအနနဲ႔ ခ်ိ��ထားသင္◌့တယ္  လို႔ 

ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင��ေအ◌ျခစိုက္ Society of Professional Journalists အ�တက္ သတင္◌းသမား 

မိုက�ယ္ေ◌ကာလင္◌းစ� ◌ျ ပဳစုေ◌ပးခဲ့တဲ့ သတင္◌းသမား ေအထာက�ထားရယူ◌ျခင္◌း 

ဆိုင�ာအခ်က�လက�်ားစာရင္◌းမွာ ေ◌ ဖာ◌္◌ျပထားပါတယ္။ အဆံုးသတ�ွာေ◌တာ့ ဒါက ခင�်ားပဲ ခ◌်ႏ◌ိုင္တဲ့ 

ဆံ◌ုး◌ျဖတ�်က�ါ။ ဒါေ◌ပမယ္◌့ ရဲ၊ လက�က�ိ�င��ဖဲေ႕�တ ဒါမွမဟုတ္ 

တ◌ျခားတာ၀��ွိသူေ◌�တနဲ႔�င�ိ�င�တဲ့အခါ တရား၀င�သိအမွတ္◌ျပဳမႈရွိထားတာက 

အၿမဲတမ္◌းနီးပါးေ◌လာက္ ပိုေ◌ကာင္◌းပါတယ္

စစ္ဘက◌္ဆိုင�ာအာဏာပိုင�်ားက ရံဖ��ံခါ သတင္◌းသမားမ်ားအ�တက္ ၄င္◌းတို႔ကိုယ�ိ�င�သိအမွတ္◌ျပဳ        

ေအထာက�ထားမ်ား ထုတ္ေ◌ပးၾကသည္။ အစိုးရစစ�ပ�်ားေ◌ရာ သူပု��က�က�ိ�င��ဖဲ႔မ်ားပါ သတင္◌း 

သမားတစ္ဦးကို စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးဂိတ�ွ◌ျဖတ�န္◌း�သားြခင္◌့◌ျပဳ����တက္ 

အထက�ရာရွိတစ္ဦးထံမွြခင္◌့◌ျပဳခ်က�ာကို ေ◌ တာင္◌းတတ�ကသည္။ ထိုသို႔ြခင္◌့◌ျပဳခ်က�်ားသည္ 

အ�ဖဲ႔တ�စ�ဲ႕၏ တရား၀င�ံဆိပ�ံ◌ုးထုထားသည္◌့၊ လက�ွတ္ ထိုးထားသည္◌့စာတစ္ေ◌စာင�ွသည္ ေ◌

က်ာဘက္�တင�ွတ�်က�တိုေ◌ရးေ◌ပးလိုက�ည္◌့ တပ�ွဴးတစ္ဦး၏နာမည္ ကတ္◌ျပားအထိ 

အမ်ဳိးမ်ဳိး�ကဲ◌ျပား◌ႏ◌ိုင္သည္။ မ��ည္◌့အခ်ိ���င္ မ��ည္◌့ေအထာက�ထားမ်ားႏ◌ွင္◌့ြခင္◌့◌ျပဳခ်က္ မ်ား ◌ျ

ပရမ��ိ�သတိထားပါ။ သူတို႔ႏ◌ွင္◌့ ယွဥ�က��ဖဲ႔၏ ြခင္◌့◌ျပဳခ်က္ လက္၀ယ�ွိထား◌ျခင္◌းကို 

က်န္အ�ဖဲ႔တ�စ�ဲ႕က ����ႏ◌ွင္◌့ပူးေ◌ပါင္◌း◌ျခင္◌းဟု ◌ျမင္ေ◌ကာင္◌း◌ျမင္◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

◌ႏ◌ူ◌ိင�ံတကာ�တင္ အလုပ��ပ�သည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ၄င္◌းတို႔၏ပတ��ိ�႔၊ 

ေအထာက�ထားမ်ားႏ◌ွင္◌့ အသိအမွတ္◌ျပဳစာ�ရက�်ား၏ မိတၱဴအခ်ဳိ႕အျပင္ 

ပတ��ိ�႔အ�ရယ�ာတ�ံ◌ုမ်ားပါေ◌ဆာင�ပီး ခရီး�သားသင္◌့သည္။

အာမခံရယူ◌ျခင္◌း



လံ◌ုေ◌လာက�ည္◌့ က်��ာေ◌ရးႏ◌ွင္◌့မသ���မ္◌း◌ျခင္◌းဆိုင�ာအာမခံရယူ◌ျခင္◌းသည္ 

သတင္◌းသမားအမ်ားအျပား�င�ိ�င္ ရသည္◌့ ပိုၿပီးခက�ဲသည္◌့စိန္ေ◌ခၚမႈမ်ားထဲ�တင္ ပါ၀င�ည္။ ◌ျ

ပ���င္◌း�တင�လုပ��ပ�ကသည္◌့ တိုက�ိ�င္ သတင္◌းေ◌ထာက�်ားသည္ ၄င္◌းတို႔၏အလုပ�ွင�်ားက 

ပံ့ပိုးေ◌ပးၾကသည္◌့ အာမခံမူ၀ါဒမ်ား၏ ေအ◌ျခေအနမ်ားႏ◌ွင့◌္ ကန္႔သတ�်က�်ားကို ေ◌

စ့ေ◌စ့စပ�ပ�ံ◌ုးသပ�ကည္◌့သင္◌့သည္။ အခ်ိ��ိ�င္◌းလုပ�ိ�င�ည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ အာမခံရရွိရန္ 

၄င္◌းတို႔အား တာ၀န္ေ◌ပးသည္◌့သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ �ွိႏႈ◌ိင္◌း���ကိဳးစားသင္◌့သည္။ 

သို႔ရာ �တင္ အ�လတ�တင္◌းသမားမ်ားသည္ အာမခံေ◌ၾကးကို 

၄င္◌းတို႔ဘာသာေ◌ပးေ◌ကာင္◌းေ◌ပးရ◌ႏ◌ိုင္သည္။ ၄င္◌းတို႔သည္ 
သူတို႔၏လိုအပ�်က္◌ႏ◌ွင္◌့ကိုက�ီသည္◌့ အစီအမံမ်ားကို အခ်ိ���သုေ◌တသ��ပဳသင္◌့သည္။ 

အလုပ��ပ္ေ◌နသည္◌့ သတင္◌းသမားဒါဇင္ေ◌ပါင္◌းမ်ားြစာက CPJ 
ကိုေ◌◌ျပာ◌ျပသည္◌့အတိုင္◌းဆိုလွ်င ္ ြဖံ႔ၿဖိဳးမႈပိုနည္◌းသည္◌◌့ႏ◌ိုင္ငံမ်ားမွ ရ�ပ�ာ 

ဆိုင�ာေ◌ရဒီယိုသတင္◌းေ◌ထာက�်ားမွသည္ အဓိကေအနာက�ိ�င္◌းမီဒီယာမ်ား�တင္ 

အလုပ��ပ္ေ◌နၾကသည္◌့ စစ�ာတ�ံ◌ုသတင္◌းေ◌ထာက�်ားအထိ 

အံ့ၾသစရာေ◌ကာင္◌းေ◌လာက�ည္◌့သတင္◌းေ◌ထာက္ ေအရအ�တက�ည္ က်န္◌းမာေ◌ရးအာမခံ 

အနည္◌းငယ္◌ျဖင္◌့ သို႔မဟုတ္ လံ◌ုး၀မရွဘိဲ ပံ◌ုမွ��လုပ��ပ္ေ◌နၾကသည္။

ပိုၿပီးခ်မ္◌းသာၾ�ကယ္၀သည္◌့◌ႏ◌ိုင္◌္ငံမ်ားရွိ သတင္◌းသမားအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားသည္ 

မတူညီေ◌သာက်န္◌းမာေ◌ရးႏ◌ွင္◌့ အသက�ာမခံအစီအစဥ�်ားကို ေ◌ ပးေ◌ကာင္◌းေ◌ပး◌ႏ◌ိုင္◌္ပါသည္။ 

The Society of Professional Journalists က အာမခံအစီအစဥ�မ်ဳိးမ်ဳိးကိုေ◌ပးပါသည္။ ထိုအထဲ�တင္ ေ◌

ဆးရံ◌ု၀င္ေ◌ြငအာမခံ၊ ◌ျ ပင္◌းထ��ည္◌့ေ◌ရရွ��ိခိုက�ႈ  အ�တက္ အဓိကက်န္◌းမာေ◌ရးအာမခံ၊ 

ေမတာ◌္တေဆသဆံ◌ုး◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ ကိုယ�က�ဂၤ◌ါပ်က္စီး◌ျခင္◌းဆိုင�ာ အက်ဳိးခံစားြခင္◌့ႏ◌ွင္◌့ 

မသ���မ္◌း၀င္ေ◌ြငအာမခံတို႔ပါ၀င�ည္။ SPJ အစီအစဥ�်ားသည္ ေအမရိကန္ ◌ျ ပည္ေ◌ထာင�� ၏ ◌ျ

ပ��ယ�်ားအားလံ◌ုးႏ◌ွင္◌့ ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင��◌ျပင��တင္ 

အလုပ��ပ္ေ◌နသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားအားလံ◌ုး အ�တက္ မရရွိ◌ႏ◌ိုင္ေ◌ပ။ National Writers Union 
◌ႏ◌ွင္◌့ National Press Photographers Association တို႔က ၄င္◌းတို႔၏အ�ဖဲ႕၀င�်ားအ�တက္ 

အာမခံအစီအစဥ�်ားေ◌ပးၾကသည္။ 



◌ႏ◌ိုင္◌္ငံတကာ�တင�လုပ��ပ�ေကသာသတင္◌းသမားမ်ားအ�တက္ ေ◌ �ရးခ်ယ�ရာအခ်ဳိ႕ရွိသည္။ 

ပါရီေအ◌ျခစိုက္ သတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့အုပ��◌ျဖစ�ည္◌့ နယ�ည္◌းမျခားသတင္◌းေ◌ထာက�်ားအ�ဖဲ႕သည္ 

ေကနဒါ◌ႏ◌ိုင္◌္ငံ �ကိဘ�က�င္ ေအ◌ျခစိုက�ည္◌့ ပုဂၢလိကအာမခံကုမၸဏီ◌ျဖစ�ည္◌့ World Escapade 

Travel Insurance ◌ႏ◌ွင္◌့ပူးေ◌ပါင္◌း၍ ၄င္◌းတို႔ ေ◌နထိုင�ည္◌့ ◌ႏ◌ိုင္◌္ငံအျပင��က�င္ အလုပ��ပ�ကသည္◌့ 

အ�လတ�တင္◌းေ◌ထာက�်ားအပါအ၀င္ သတင္◌း သမားမ်ားအ�တက္ အာမခံအစီအစဥ�်ားကို 

သက�ာသည္◌့ေ◌စ်းႏႈန္◌းမ်ား◌ျဖင္◌့လုပ္ေ◌ပးသည္။ ထိုအာမခံမူ၀ါဒမ်ား သည္ ကမာၻတစ္၀န္◌းရွိ 

စစ�က����်ားအပါအ၀င္ ���ိ�သည္◌့ေ◌နရာမ်ား�တင္ အလုပ��ပ�ကသည္◌့သတင္◌းသမား မ်ားကိုလည္◌း 

လႊမ္◌းၿခံ◌ဳသည္။ ေ◌ နရာေ◌ဒသကိုလု◌ိက္၍ အာမခံအစီအစဥ္၏ ကု��်စရိတ�ွာ ေ◌◌ျ ပာင္◌းလဲသည္။ 

အာမခံေ◌ြငကို တစ�က�ီ◌ျဖင္◌့ ၃၆၅ ရက�ထိ၀ယ��◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

လက�ွိမတိုင�ေင�◌ျခေအနကိုထည္◌့�သင္◌းရန္ အပိုေ◌ဆာင္◌းေ◌ြငကိုလည္◌းရ◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

ထု◌ိအစီအစဥ◌္မ်ား�တင္ အက်ဳံး၀င္ေ◌စရန္ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ နယ�ည္◌း 

မျခားသတင္◌းေ◌ထာက�်ားအ�ဖဲ႔ကို ၀င္ေ◌ၾကးေ◌ပးရမည္◌ျဖစ�ည္။ အစီအစဥ�်ားထဲ�တင္ 

ေအရးေ◌ပၚ အကူအညီ ေ◌ ပး◌ျခင္◌းအကာအ�ကယ္၊ ခရီး�သားစဥ္ သု◌ိ႔မဟုတ္ စစ�ပ�်ားႏ◌ွင္◌့ 

�သားေ◌နစဥ�ာမခံ ကိုယ�ိ�င္ တို�က�ဲ�တင္ ပါ၀င�ိ�က�ိ�က�ွ်င�� အာမခံကိုပ်က္◌ျပယ္ေ◌စမည္။   

ေမတာ◌္တေဆသဆံ◌ုးမႈႏ◌ွင္◌့ ကု◌ိယ�က�ဂၤ◌ါ ပ်�က�င္◌းမႈ အ�တက္ေ◌ပး◌ျခင္◌းတို႔ ပါ၀င�ည္။   

ပုဂၢလိကအာမခံ�ပဲစားမ်ားႏ◌ွင္◌့ ကုမၸဏီမ်ားကလည္◌း 

◌ႏ◌ိုင္ငံတကာ�တင�လုပ��ပ�ကသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ား 

အပါအ၀င္ ခရီး�သားမ်ားအ�တက္ က်န္◌းမာေ◌ရး၊ မသ���မ္◌းမႈႏ◌ွင္◌့ အသက�ာမခံေ◌ပးသည္။ 

ကု��်စရိတ�ည္ ေအၾကာင္◌းအရာမ်ားေ◌ပၚ�တင��တ��ပီး�ကဲ◌ျပားသည္။ နာက��က�ဲ ဂ 

အာမခံေ◌ပးသူမ်ား�တင�ါသည္◌့ အလား အလာရွိသည္◌့အာမခံေ◌ပးသူမ်ားစာရင္◌းကိုၾကည္◌့ပါ။  ◌ျ

ဖစ္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ေခ်�တကို ေ◌ ေသသခ်ာခ်ာသုေ◌တသနလုပ�ပီး ◌ျ ဖစ္◌ႏ◌ိုင္◌္ေ◌ခ်ရွိသည္◌့ကန္႔သတ�်က�်ားကို 

သံ◌ုးသပ�ါ။ ထိုကန္႔သတ�်က�်ားမွာ စစ္ ဒါမွမဟုတ္ အၾကမ္◌းဖက�ႈ လုပ�ပ�်ား�တင္ 

ကိုယ�ိ�င�ါ၀င္◌ျခင္◌းေ◌ၾကာင္◌့ရလာသည္◌့ ထိခိုက�ဏ�ာရမႈမ်ား မပါ၀င�ိ�တာကို သိထားရမည္။ 
◌ႏ◌ိုင္ငံတကာသို႔�သားရသူမ်ားေအ��ဖင့◌္ ၄င္◌းတို႔၏အာမခံ�တင္ ခရီးစေဥ�◌ျပာင္◌းအလဲမ်ား၊ 

ေအရးေ◌ပၚ ေ◌ ဆးကုသ ရန္ ကယ�ယ�ႈႏ◌ွင္◌့ ေ◌ သဆံ◌ုးသည္◌့အခါ�တင္ 

�ုေပ�လာင္◌းကို◌ျပ��ိ�ေ႔ရးတို႔ကို ေ◌ သခ်ာေ◌အာင��ပ္ေ◌ဆာင�ိ�႔ ကမာၻ႔ 



က်န္◌းမာေ◌ရးအ�ဖဲ႔ႀကီးက အႀကံေ◌ပးထားသည္။ ေ◌ရရွ��ိခိုက�ႈ သို႔မဟုတ္ မသ���မ္◌း◌ျဖစ�ႈကို 

အာမခံထား◌ျခင္◌း သည္ ေအရးႀကီးဆံ◌ုး◌ျဖစ���ိ� စိတ�ဲ�တင�ွတ�ားပါ။ ေအရးေ◌ပၚ ေ◌

ဆးကုသ���ယ�ယ�ႈကဲ့သိုေ႔သာ ေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအနမ်ားကု��်စရိတ◌္သည္ လုပ�ိ�႔ခက္ေ◌လာက္ ေ◌

အာင္ေ◌စ်းႀကီး◌ႏ◌ိုင္◌္ၿပီး ကယ�ယ�ႈသည္ အဓိကက်သည္◌့စစ�က္ဇုန◌္မ်ား သု◌ိ႔မဟုတ္ 

အ�လန္႔ကိုေ◌၀းလံသည္◌့ နယ�ယ�်ား�တင္ ◌ျဖစ�်င�ွ◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္မည္။ ထိုကဲ့သိုေ႔သာေအ◌ျခေအနမ်ား�တင္ 

သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ေ◌ ဒသ�တင္◌း ရ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ ေ◌ ဆးကုသမႈကိုအားကိုးရံ◌ု မွ�လ၍ဲ 

အျခားေ◌�ရးခ်ယ�ရာရွိခ်င�ွရွိေ◌ပလိမ္◌့မည္။ 

ေ◌ဆးကုသမႈႏ◌ွင္◌့ကာ�ကယ္ေ◌ဆးမ်ား

�ုပ�ိ�င္◌းေ◌တာင္◌့တင္◌းက်န္◌းမာ◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ သင္◌့ေ◌လ်ာ◌္သည္◌့ အစာအာဟာရစား◌ျခင္◌းသည္ 

ေအ◌ျခခံကာ�ကယ္ေ◌ရး နည္◌းလမ္◌းမ်ား◌ျဖစ�ကသည္။ ကာလအတ��ကာသ��ထိ 

◌ႏ◌ိုင္◌္ငံ◌ျခား�သားရန္ သို႔မဟုတ္ ေ◌ ၀းလံသည္◌့ ေ◌ နရာ�တင္ 

တာ၀��မ္◌းေ◌ဆာင�န္ေ◌မွ်ာ◌္မွန္◌းထားသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ 

၄င္◌းတို႔ျေပနက်သမားေ◌တာ◌္၊ �သားအထူးကု၊ မ်က�ိအထူးကု၊ မီးယပ�ါရဂူ ဒါမွမဟုတ္ 

အ�ိုးေအၾကာအထူးကုအပါအ၀င္ ေ◌ ဆးပညာဆိုင�ာ က�ၽမ္◌းက်င�� မ်ားႏ◌ွင္◌့ 

ခရီးမ�ထက�ီေ◌�တ႕ဆံ◌ု◌ျပသရ��ဥ္◌းစားသင္◌့သည္။ အထူးသျဖင္◌့ 

�သားဘက�ိ�င�ာကုသမႈ◌ျပဳလုပ���ွိပါက ခရီးမ�ထက�ီ◌ျပဳလုပ�င္◌့သည္။  

◌ႏ◌ိုင္ငံတကာ�တင�လုပ��ပ���ီစဥ္ေ◌နပါက  အႀကံ◌ျပဳထားသည္◌့ ကာ�ကယ္ေ◌ဆးမ်ားကို 

ႀကိဳတင�ိ�းထား◌ႏ◌ိုင္ရန္ အ�တက္ ◌ႏ◌ိုင္◌္ငံတကာခရီး�သားမ်ားအ�တက္ေ◌ဆာ�င�က္ေ◌ပးသည္◌့ 

အရ��ခ်င္◌း◌ျပည္◌့မီသည္◌့ ဆရာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ေ◌ ဆးခန္◌းႏ◌ွင္◌့တိုင�င�ါ။ 

ကာ�ကယ္ေ◌ဆးမ်ားထိုးထားသည္◌့ ေအထာက�ထားအျဖစ္ ကမာၻ႔က်န္◌းမာေ◌ရးအ�ဖဲ႕ႀကီး 

ကအတည္◌ျပဳထားသည္◌့ လက�ွတ�ိ�းၿပီးတံဆိပ�ံ◌ုးထုထားေ◌သာ အ၀ါေ◌ရာင္ 

◌ႏ◌ိုင္◌္ငံတကာကာ�ကယ္ေ◌ဆး လက�ွတ�ိ� မိတၱဴမ်ားြပား၍သယ္ေ◌ဆာ�င�ားပါ။ ဤလက�ွတ�ိ� 

အရ��ခ်င္◌း◌ျပည္◌့မီသည္◌့ ေ◌ ဆးခန္◌းမ်ား အားလံ◌ုးနီးပါး�တင�ရွိ◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

ေအရးေ◌ပေၚဆးကုသမႈ◌ျပဳလုပ�န္ သု◌ိ႔မဟုတ္ ေမတာ◌္တဆ ေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခ ေအ��ဖစ�ါက ◌ျ

ပ��ိ�႔◌ႏ◌ိုင္◌္����တက္  အခ်ိဳ႕အာမခံကုမၸဏီမ်ားက ကာ�ကယ္ေ◌ဆးထိုးထားေ◌ၾကာင္◌းေအထာက္ 



အထားကို ေ◌ တာင္◌း◌ႏ◌ိုင္သ��� ကမာၻ႔က်န္◌းမာေ◌ရးအ�ဖဲ႕ႀကီးေက◌ျပာပါသည္။ 

◌ႏ◌ိုင္ငံအခ်ဳိ႕�တင္ တိုင္◌း◌ျပ���တင္◌း သို႔၀င����တက္ ကာ�ကယ္ေ◌ဆးထိုးထားေ◌ၾကာင္◌း 

ေအထာက�ထားလိုအပ�ါသည္။ ◌ႏ◌ိုင္ငံအလိုက္ လိုအပ္ ခ်က�်ားကို စစ္ေ◌ဆးပါ။ ဥပမာအား◌ျဖင္◌့ 

ဘိုလစဗ္ီးယား◌ႏ◌ိုင္ငံသို႔လာသူမ်ားသည္ ငန္◌း၀ါအဖ်ားေ◌ရာဂါ yellow fever) 
ကာ�ကယ္ေ◌ဆးထိုးထား���ိ�အပ�ည္။ 

ဆရာ၀��မ်ားစုက အသက္ ၁၉ မွ ၆၄ အထိ အ�ရယ္ေ◌ရာက�ပီးသူမ်ားအား ၁၀ ◌ႏ◌ွ

စ�ံေ◌မးခိုင�ာ�ကယ္ေ◌ဆး ထိုးရန္ အႀကံ◌ျပဳၾကသည္။ 

ငွက�်ားေ◌ပါသည္◌့ေ◌ဒသမ်ားသို႔�သားၾကမည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားအ�တက္ ငွက�်ား ေ◌

ရာဂါကူးစက�ႈကို ကာ�ကယ�န္ ဆရာ၀��်ားက ငွက�်ားေ◌ရာဂါကာ�ကယ�ည္◌့ေ◌ဆး၀ါးမ်ားကို 

ညႊ��ကားၾက သည္။ အခ်ိဳေ႕ဒသမ်ားအ�တက္ ပိုလီယို၊ အသည္◌းေ◌ရာင�သား၀ါ ေ◌ အႏ◌ွင္◌့ဘီ၊ 

ငန္◌း၀ါအဖ်ားေ◌ရာဂါႏ◌ွင္◌့ တို�က�ိဳက္ ကာ�ကယ္ေ◌ဆးမ်ားကိုလည္◌း ထိုးထားရန္ 

အႀကံ◌ျပဳေ◌ကာင္◌း◌ျပဳ◌ႏ◌ိုင္သည္။ အသည္◌းေ◌ရာင�သား၀ါဘီကာ�ကယ္ ေ◌ ဆးမွာ ေ◌◌ျ

ခာေက�က်ာ◌္ကာလအ�တင္◌း ကာ�ကယ္ေ◌ဆးသံ◌ုးႀကိမ�ိ�း���ိ�အပ��ဖင္◌့ ◌ႏ◌ွ စ္၀က္ ေ◌ က်ာ◌္ႀကိဳတင္ 

စီစဥ�မည္◌ျဖစ�ည္။ ေအနာက�ာဖရိကႏ◌ွင္◌့ဗဟိုအာဖရိက◌ႏ◌ိုင္ငံအမ်ားစုသို႔�သား����တက္ 

ငန္◌း၀ါအဖ်ားေ◌ရာဂါ ကာ�ကယ္ေ◌ဆးထိုး◌ျခင္◌းသည္ မလုပ��ဖစ�ိ�အပ�ည္။ 

ဦးေ◌ႏ◌ွာေက�◌ျမွးေ◌ရာင္ေ◌ရာဂါႏ◌ွင္◌့ ပိုလီယိုကာ�ကယ္ေ◌ဆး မ်ားသည္ ေ◌ ဆာ◌္ဒီအာေ◌ရဘီးယားရွိ 

မကၠာသို႔�သားပါက လိုအပ�ည္။ ကမာၻ႔က်န္◌းမာေ◌ရးအ�ဖဲ႕ႀကီးသည္ ေ◌ ရာဂါ ◌ျ

ဖစ္ြပားမႈေ◌◌ျမပံ◌ုဆု◌ိင�ာ ေ◌နာက�ံ◌ုးအခ်က�လက�်ားကို ပံ့ပိုးေ◌ပးပါသည္။ 

ကာလ၀မ္◌းေ◌ရာဂါကာ�ကယ္ေ◌ဆး ထိုးေ◌ဆးမ်ားကို ◌ႏ◌ူ◌ိ င�ံတကာခရီး�သား◌ျခင္◌းအ�တက္ 

ပံ◌ုမွ��ား◌ျဖင္◌့အႀကံ◌ျပဳ◌ျခင္◌း မရွိေ◌တာ့ပါ။ သို႔ရာ�တင္ ကာလ၀မ္◌းေ◌ရာဂါကာ�ကယ္ေ◌ဆး ေ◌

သာက္ေ◌ဆးကို ကူညီေ◌ရးလုပ�ားမ်ား၊ သတင္◌း သမားမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ားသည္◌့ေ◌နရာမ်ားသို႔ ခရီး�သားမည္◌့အျခားသူမ်ားအ�တက္ 

အႀကံ◌ျပဳ◌ျခင္◌းခံေရကာင္◌း ခံရ◌ႏ◌ိုင္ပါသည္။ ◌ႏ◌ိုင္ငံအမ်ားစုက 

အသံ◌ုး◌ျပဳရေ��ဘာတူြခင္◌့◌ျပဳထားသည္◌့ ကာလ၀မ္◌းေ◌ရာဂါ ကာ�ကယ္ေ◌ဆးမွာ သီတင္◌းႏ◌ွစ�တ�ွ ေ◌◌ျ

ခာက�တ�က�ပိုေ◌သာကာလအ�တင္◌း ◌ႏ◌ွစ�ကိမ္ေ◌သာက���ိ�အပ�ည္။ 



တခ်ိဳ႕ကာ�ကယ္ေ◌ဆးထိုးၿပီးသည္◌့အခါ ယာယီအား◌ျဖင္◌့ဖ်ားနာ◌ျခင္◌း◌ျဖစ◌္ႏ◌ိုင္သ��ိ� ေ◌

မွ်ာ◌္မွန္◌းထားပါ။ သု◌ိေ႔သာ◌္ အဖ်ားတာရွည္◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ အဖ်ားႀကီး◌ျခင္◌း◌ျဖစ�ါက 

ဆရာ၀န္◌ႏ◌ွင္◌့ခ်က္◌ျခင္◌း◌ျပသင္◌့ပါသည္။ မ��ည္◌့ ကာ�ကယ္ေ◌ဆးမွ 

ရာႏႈန္◌း◌ျပည္◌့မထိေ◌ရာက���ိ� သတိ◌ျပဳပါ။ မ��ည္◌့ကာ�ကယ္ေ◌ဆးမွလည္◌း ဖ်ားနာ◌ျခင္◌း 

သို႔မဟ◌ုတ္ ေ◌ ရာဂါ��ခင္◌းအ�တက္ 

အျခားက်ဳိးေ◌ၾကာင္◌းဆီေ◌လ်ာ◌္ၿပီးလိုအပ�ည္◌့ႀကိဳတင�ာ�ကယ�ႈကို အစားမထိုး ◌ႏ◌ိုင္ပါ။ 

တစ�ိ�ယ္ေ◌ရႀကိဳတင�ာ�ကယ္◌ျခင္◌းမ်ား

သန္႔ရွင္◌းသည္◌့ေ◌သာက္ေ◌ရသည္ အခ်ိ��ိ�င္◌းအ�တက�ရွိမျဖစ္◌ျဖစ�ည္။ ပိုက�ွလာသည္◌့ေ◌ရက 

မသန္႔ရွင္◌းသည္ ဟုသိရသည္◌့ သို႔မဟုတ္ သံသယရွိရသည္◌့ေ◌နရာမ်ားအ�တက္ 

လံ◌ုေ◌အာင�ိတ�ားသည္◌့ဘူးထဲ�တင္ ထည္◌့ထား သည္◌့ေ◌ရသည္ နည္◌းလမ္◌းတစ��◌ျဖစ�ည္။ 

◌ႏ◌ိုင္ငံအမ်ားအျပား�တင္ ဘူး◌ျဖင္◌့ထည္◌့ထားသည္◌့ ကာြဗ��ိ�င္ေ◌အာက္ ဆိုက္ 

ပါသည္◌့ေ◌ရကိုသာေ◌သာက�န္ International Federation of Journalists က အႀကံ◌ျပဳထားသည္။  

ကမာၻ႔က်န္◌းမာေ◌ရးအ�ဖဲ႕ႀကီး၏အဆိုအရ အကယ္၍ 

မသန္႔ရွင္◌းသည္◌့ေ◌ရကိုေ◌ရွာင္၍မရပါက ေ◌ ရကိုအနည္◌းဆံ◌ုး တစ�ိနစ�ကာေ◌အာင္ 

ြပ�က�က��◌ျမင�သ��ထိ အပူေ◌ပး◌ျခင္◌းသည္ ေ◌ ရာဂါပိုးမ်ားေ◌ေသစရန္ အထိေ◌ရာက�ံ◌ုး 

နည္◌းလမ္◌း◌ျဖစ�ည္။ ထိုေ႔နာက္ ေ◌ ရခဲေ◌သတၱာထဲမထည္◌့မီ ေ◌ ရကိုအခန္◌းအပူခ်ိ���ေင�အးခံပါ။ 

သံသယျဖစ္ ြဖယ္ ညစ�မ္◌းပစၥည္◌းမ်ား၏အဆင္◌့ေ◌ပၚမူတ��ပီး ေ◌

ရကိုသန္႔စင္◌ႏ◌ိုင္သည္◌့အျခားနည္◌းလမ္◌းမ်ားလည္◌းရွိသည္။ အိုင�ိ�ဒင္◌းေ◌ဆး◌ျပားမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ကလိုရင္◌းကိုအသံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌းသည္ ကပ�ါးအမ်ားစုကို ေ◌ ေသစလိမ္◌့မည္။ သိုေ႔သာ◌္ ေ◌

တာင�ာရွႏ◌ွင္◌့ ဆာဟာရတစ�ိ�င္◌းအာဖရိကကဲ့သိုေ႔သာ ေ◌ ဒသမ်ား�တင္ ေ◌ ၾ�က ၊ေ◌ရစစ္ေ◌◌ျမွး 

သို႔မဟုတ္ ကာြဗ��ိ�႔ျဖင္◌့◌ျပဳလုပ�ားေ◌သာ ေ◌ ရစစ�နစ���ာလွ်င ္

လူ႔အညေစ�ၾကးမ်ား၏အမႈ��မႊ◌ားမ်ားအပါအ၀င္ ကပ�ါးမ်ားကို 

ထိထိေ◌ရာက္ေ◌ရာက�စ��တ္◌ႏ◌ူ◌ိင္ေ◌သာနည္◌းလမ္◌း◌ျဖစ�ည္။ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ၄င္◌းတို႔ 

�သားမည္◌့ေ◌နရာႏ◌ွင္◌့ အသင္◌့ေ◌တာ◌္ဆံ◌ုး◌ျဖစ�ည္◌့ ေ◌ ရသန္႔စင္◌ျခင္◌းနည္◌းလမ္◌းမ်ားကို 

သုေ◌တသ��ပဳသင္◌့သည္။ 



ေ◌ရမသန္႔ရွင္◌း◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ အလားအလာရွိေ◌သာေ◌နရာမ်ား�တင္ ေ◌

ေသသခ်ာခ်ာခ်က္◌ျပဳတ�ားေ◌သာ အစားအ ေ◌ သာက�်ားကိုသာစားပါ။ သစ�ီးမ်ားကို အြခံြခာ◌ျခင္◌း 

သို႔မဟုတ္ သန္႔ရွင္◌းသည္◌့ေ◌��ဖင့◌္ေ◌ဆးပါ။ လမ္◌းေ◌ဘးေ◌စ်း သ��်ားထံမွ 

အစားေအသာက္◌ႏ◌ွင္◌့ ◌ႏ◌ို ႔စိမ္◌း၊ ေ◌ ရ သို႔မဟုတ္ ဥမ်ား◌ျဖင္◌့◌ျပဳလုပ�ားသည္◌့ 

အစားေအသာက�်ားကို ေ◌ ရွာင�ါ။ ေ◌ ရခ်ိဳးေ◌နစဥ္ ေ◌ ရမ်ိဳခ်ျခင္◌းကိုေ◌ရွာင�ကဥ�ါ။ 

�သားတိုက���န္႔ရွင္◌းေ◌သာေ◌ရကိုအသံ◌ုး◌ျပဳပါ။ အစာမစားမီ လက္◌ႏ◌ွင္◌့ ပန္◌းက���က္ေ◌ယာက�်ားကို ေ◌

ဆးေ◌ၾကာပါ။ လက�န္ေ႔ဆးကိုသံ◌ုးရန္ အႀကံ◌ျပဳပါသည္။ အျပေင�ွရႏ◌ွင္◌့ 

ထိေ◌�တ႕ျခင္◌းကိုလည္◌းေ◌ရွာင�ကဥ�ါ။ ကမ္◌း�ု◌ိးတန္◌းႏ◌ွင့◌္ကုန္◌း�တင္◌းေ◌��ပင္၊ 

ဟိုတယ္ေ◌ရကန္◌ႏ◌ွင္◌့ ေ◌ ေရႏြ◌းက��်ားပင္ လွ်င ္ေ◌ ေရၾကာင္◌့◌ျဖစ္ေ◌သာ 

ကူးစက�ႈအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ရွိ◌ႏ◌ိုင္ေ◌ၾကာင္◌း ကမာၻ႔က်န္◌းမာေ◌ရးအ�ဖဲ႕ႀကီးေကထာက္◌ျပထား 

သည္။ ◌ျ မစ�မ္◌းပါးမ်ားႏ◌ွင္◌့ လတာ◌ျပင�်ားကိုလည္◌း သင္◌့ေ◌လ်ာ◌္သည္◌့ေ◌ရစိုခံဖိနပ�်ားမပါဘဲ ◌ျ

ဖတ�န္◌းမ�သားသင္◌့ ပါ။ 

ရာသီဥတုပူ◌ျပင္◌းခ်ိ��်ား�တင္ အထူးသျဖင္◌့ ခႏၶ◌ာကိုယ�ႈပ�ွားရသည္◌့အခ်ိ��်ား�တင္ 

အစားအစာသို႔မဟုတ္ ေ◌ သာက�ရာထဲသို႔ ဆားအနည္◌းငယ�ည္◌့◌ျခင္◌းက 

သံဓာတ�်ားဆံ◌ုးရႈ◌ံး◌ျခင္◌း၊ ေ◌ ရဓာတ�န္◌းေ◌◌ျခာက္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ အပူရွပ္ ◌ျ ခင္◌းတို႔ကို 

တားဆီး◌ႏ◌ိုင္သည္။ ဓာတ�ားရ��ယ္ေ◌ဆာင�န္ 

ကမာၻ႔က်န္◌းမာေ◌ရးအ�ဖဲ႕ႀကီးကအႀကံ◌ျပဳထားသည္။ အကယ္၍ 

အထေက�◌ျပာခဲ့သ��်ားကိုမရ◌ႏ◌ိုင္ပါက သန္႔ရွင္◌းစိတ�်ေရသာ ေ◌ သာက္ေ◌ရတစ�ီတာထဲသို႔ 

သၾကားေ◌◌ျခာ�က�န္◌းႏ◌ွင္◌့ ဆားတ�စ�န္◌းကိုေ◌ရာစပ္◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌့ 

အစားထိုးအသံ◌ုး◌ျပဳ◌ႏ◌ိုင္◌္ပါသည္။ ငွက�်ားနယ္ေ◌◌ျမမ်ား�တင္ ◌ျ ခင္ေ◌ထာင္၊ အက်◌ႌလက�ွည္◌ႏ◌ွင္◌့ ေ◌

ဘာင္◌းဘီရွ��်ားကို မျဖေစ�န၀တ�င္ပါ။ ရွရာ ြပန္◌းရာမ်ားကို ပိုးသတ္ ေ◌ ဆးခရင�္ သို႔မဟုတ္ 

အဆီ◌ျဖင္◌့ခ်က္◌ျခင္◌းလိမ္◌းရပါမည္။ ေ◌◌ျ ေခခ်ာင္◌းမ်ားၾကား�တင္ ယားယံ◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ 

ေအ��ပား�ကာက်ျခင္◌းမ်ားကိုလည္◌း အားကစားသမားသံ◌ုးေ◌◌ျေခထာက�ိမ္◌းဆီ သို႔မဟုတ္ အျခား 

မႈ◌ိေ◌ပ်ာက္ေ◌ဆး မ်ား◌ျဖင္◌့ လိမ္◌းသင္◌့ပါသည္။ အာနိသင္ေ◌ကာင္◌းၿပီး ေ◌

ဆးစာမလု◌ိဘဲ၀ယ◌္ႏ◌ိုင္ေ◌သာ အားကစားသမားသံ◌ုး ေ◌◌ျ ေခထာက�ိမ္◌းခရင��်ားကလည္◌း 

အျခားမိႈမ်ားပ�႕◌ႏ◌ွံ႔မႈကို �ပ�န္ေ႔စပါလိမ့◌္မည္။  ေ◌ ရစိုအ၀တ္ သို႔မဟုတ္ ေ◌



ရစိုပ၀ါ◌ျဖင္◌့ပင္◌ျဖစ္ေ◌စ ေ◌ န႔စဥ္ေ◌ရပတ�ိ�က္ပါ။ ေအ��ပား၏ အထိမခံေ◌သာေ◌နရာမ်ားကို 

ကု◌ိယ�ိမ္◌းေ◌ပါင�ါ လိမ္◌း ◌ႏ◌ိုင္◌္ပါသည္။ အကယ္၍  ပ်ားတုပ္◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ အျခားအင္◌းဆက�်ား 

ကိုက္◌ျခင္◌းႏ◌ွင့◌္ ဓာတ္မတည္◌့ပါက ကု◌ိယ��◌ိင္ေ◌ဆးထိုးသည္◌့ကိရိယာ သို႔မဟုတ္ 

အျခားအဆိပ္ေ◌◌ျေဖဆးမ်ားကို သယ္ေ◌ဆာ�င�ားပါ။ လံ◌ုေ◌လာက္ သည္◌့ ေ◌ နာက�ံ◌ုးေ◌ဆး၀ါးမ်ား၊ 

မ်က�ပ�ွ��်ားႏ◌ွင္◌့ မ်က�ွ��်ားကို အပိုမ်ားပါ သယ္ေ◌ဆာ�င�ားပါ။ 

သင္◌့ေ◌�သးအမ်ိဳးအစားကိုသိထားၿပီး ေ◌ �သးလွဴ�ွင�တ္◌ျပား သို႔မဟုတ္ ေ◌

�သးအမ်ိဳးအစားေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌့ အျခား ေ◌ဆးကတ�စ��ခုကို ယ�ူသားပါ။ 

���ိ�သည္◌့ေအနအထားမ်ိဳး�တင္ အလ◌ုပ��ပ�သူမ်ားေအ��ဖင္◌့ ၄င္◌းတို႔၏ ေ◌�သးအမ်ိဳးအစားႏ◌ွင္◌့ 

ဓာတ္မတည္◌့သ��်ားကိုေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌့ လက္ေ◌ကာက္၀တ္ဆင�ား◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ 

ပလတ�တစ္ေ◌လာင္◌းထားသည္◌့ကတ္◌ျပားကို လ����င�ဲထား◌ျခင္◌းမ်ားလုပ္ေ◌ကာင္◌း လုပ�မည္။ 

ပင�ီဆလင္ ကဲ့သိုေ႔သာ ေ◌ ဆးမ်ားႏ◌ွင္◌့ ဓာတ္မတည္◌့သူမ်ားသည္ ေ◌ ဆး၀��မ္◌းမ်ားသိ◌ႏ◌ိုင္ေ◌စရန္ 

မတည္◌့သ��်ားကို သိသာ ထင�ွားြစာေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌့ ကတ္◌ျပား၊ လက္ေ◌ကာက္ သို႔မဟုတ္ 

အျခားအရာတစ��ခုကို အၿမဲတမ္◌း သယ္ ေ◌ ဆာင္◌ျခင္◌း၊ ၀တ�င္◌္◌ျခင္◌း◌ျပဳရမည္။ အထူးသျဖင္◌့ 

အိပ�်◌္အု◌ိင�ီကူးစက�ႈႏႈန္◌း◌ျမင့◌္မားသည္◌့◌ႏ◌ိုင္ငံမ်ား�တင္ ေအနာက္◌ႏ◌ိုင္◌္ငံသံ�ံုးအခ်ဳိ႕က 

သံ�ံုး၀��မ္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ ◌ႏ◌ိုင္◌္ငံသို႔လာလ��ည္◌့ အျခား◌ႏ◌ိုင္◌္ငံသားမ်ားအ�တက္ ေ◌

�သးဘဏ�်ားြဖင္◌့ထားတတ�ည္။ ေ◌ �သးဘဏ�်ားသည္ ၄င္◌းတို႔လိုအပ္သည◌္◌့အခါ�တင္ 

အသင္◌့◌ျဖစ္ေ◌နေ◌စရ ည္ ဟူေ◌သာနားလ��ႈယူၿပီး အိတ��ပါအ၀င္ လိင�ွတစ�င္◌့ 

ကူးစက္ေ◌သာေ◌ရာဂါမ်ား ကူးစက္◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္◌္ရွိသ��ိ�လည္◌း သတိ◌ျပဳပါ။

၂။ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ကို ခ်င္◌့�တက္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့တံု႔◌ျပန္◌ျခင္◌း

အလု�ပ�င�ဲ�တင္ သင�်လိုက�ည္◌့ဆံ◌ုး◌ျဖတ�်က�ည္ သင္◌ႏ◌ွင္◌့အျခားသူမ်ား၏လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးေ◌ပၚ�တင္ 

တိုက�ိ�က္ သက္ေ◌ရာက�ႈရွိသည္။ စ�စ�ဲ၊ ◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌ရးမတ��ငိမ�ႈႏ◌ွင္◌့ ရာဇ၀တ�ႈမ်ားကို 

သတင္◌းလိုက�ည္◌့အခါ �တဲပါလာ တတ�ည္◌့ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ားကို 

မ��ည္◌့အခါေမွ်ဖ်ာက�်က္၍မရ◌ႏ◌ိုင္ပါ။ သိုေ႔သာ◌္ ဂ�ုတစိုက္◌ျပင�င္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ကိုခ်င္◌့�တက္◌ျခင္◌းက အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ားကို ေ◌လ်ာ့ပါးေ◌စ◌ႏ◌ိုင္သည္။ 



သင္◌့�ုပ�ိ�င္◌း၊ စိတ�ိ�င္◌းဆိုင�ာ အကန္႔အသတ�်ားႏ◌ွင္◌့ပတ�က္၍ လက္ေ◌�တ႕က်ပါ။ အကယ၍္ သင�ာ 

မသ���မ္◌း◌ျဖ�စ�ားမည္ သို႔မဟုတ္ အသတ�ံရမ��ိ�ပါက ထိခိုက္ခံစားရမည္◌့သူမ်ားကို 

ႀကိဳတင�ဥ္◌းစားၾကည္◌့ လွ်င္ သတိတရား ေရကာင္◌းရႏ◌ိုင္ေ◌ပလိမ္◌့မည္။ စိတ�ိစီးမႈမ်ားသည္◌့ 

သတင္◌းမ်ားကို တစ��ဒ�ပီးတစ��ဒ္ ဆက�ိ�က�ိ�က္◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌့ 

ရလာ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့စိတ�ိ�င္◌းဆု◌ိင�ာခံစားမႈကိုလည္◌း ထည္◌့�သင္◌းစဥ္◌းစားပါ။ တစ�်ိ��်ိ���င္ ေ◌

နာက�ပ�ာဇ၀တ�ႈ၏ သားေ◌ကာင�စ္ေ◌ယာက္၊ ေ◌ နာက�ေပ�လာင္◌းတစ္ေ◌လာင္◌း၊ ေ◌ နာက�ပ��ေ◌�ဆးေ◌န 

သည္◌့ မိသားစုတစ��က ကိုယ္◌့အ�တက�ိပ�်ား�လန္◌းသလို◌ျဖစ�တ�ည္။ သတင္◌းတစ��ဒ�ိ�မလိုက�န္ 

ဆံ◌ုး◌ျဖတ�်က�်�ခင္◌းကို ရွက�ရာ သို႔မဟုတ္ အမည္◌းစက္◌ျဖစ�ရာဟုမျမင�ဲ 

ရင္◌့က်က�ႈအျဖစ္◌ျမင�င္◌့သည္။      

သတင္◌းမန္ေ◌နဂ်ာမ်ားသည္ တာ၀��စ��ေ◌ပးအပ�ာ�တင္ �ကင္◌းဆင္◌းရသည့◌္သတင္◌းသမားမ်ား၏ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးကို ဦးစားေ◌ပးအျဖေစ�ဘာထားသင္◌့သည္။ ၄င္◌းတို႔အ�တက္ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ရွိမႈအလားအလာကို ေအ◌ျခခံၿပီး တာ၀န္ေ◌ပး မႈကို ◌ျ

ငင္◌းပယ�ည္◌့သတင္◌းသမားတစ္ေ◌ယာက�ိ� အျပေစ�ပးသင္◌့ေ◌ပ။ သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားသည္ 

�ကင္◌းဆင္◌းသတင္◌းလိုက္ေ◌နသည္◌့သတင္◌းသမားအားလံ◌ုးကို တိုက�ိ�င�တင္◌းေ◌ထာက္◌ျဖစ္ေ◌စ ေ◌

ကာ◌္လံစား◌ျဖစ္ေ◌စ ကူညီေ◌ပးရမည္◌့ မိမိတို႔၏တာ၀��ိ� အသိအမွတ္◌ျပဳရမည္◌ျဖစ�ည္။ 

က်န္◌းမာေ◌ရး သို႔မဟုတ္ အသက�ာမခံ သို႔မဟုတ္ 

စိတ�ိ�င္◌းဆိုင�ာေ◌�ဆးေ◌ႏြ◌းအႀကံေ◌ပး◌ျခင္◌းတို႔အပါအ၀င္ မိမိတို႔၏အ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားက ေ◌

ပးလိုသည္◌့ တိက်သည္◌့ကူညီေ◌ပးမႈေအၾကာင္◌းကို အယ�ီတာမ်ားက 

ြပင္◌့ြပင္◌့လင္◌းလင္◌းေ◌◌ျပာ◌ျပ���ိ�အပ�ည္။ သတင္◌း ေ◌ ထာက� သတင္◌းကို စမလိုက�ီ 

မရွင္◌းဘဲထားေ◌သာကိစၥမ်ားသည္ ေ◌နာက�ိ�င္◌း�တင�ိတ�ိစီးစရာ ရႈပ္ေ◌�ထးမႈ မ်ား◌ျဖစ�ာ◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးကို ခ်င္◌့�တက�ကဲ◌ျဖတ္◌ျခင္◌း

အႏ◌ၱရာယ�လားအလာရွိသည္◌့ တာ၀��စ��မတိုင�ီ�တင္ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးခ်င္◌့�တက�ႈတစ��ကို 

အၿမဲတမ္◌း◌ျပဳလုပ�ါ။ အစီအစဥ�ဲ�တင္ ဆ�က�ယ�မည္◌့ပုဂၢိဳလ္၊ အခ်ိန္◌ႏ◌ွင္◌့ 

ဆ�က�ယ�ည္◌့နည္◌းလမ္◌းမ်ား ပါရွိသင္◌့သည္။ သတင္◌း လိုက�ည္◌့နယ္ေ◌◌ျမအ�တင္◌းရွိ ◌ျ

ပႆနာမ်ား၏သမိုင္◌းေ◌ၾကာင္◌းအပါအ၀င္ သိထားေ◌သာအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ားအားလံ◌ုးကို ေ◌ ဖာ◌္◌ျပပါ။ 



အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ားဟု ေ◌ �တးဆမိသ��်ားကို ေ◌◌ျ ဖရွင္◌းမည္◌့ေအရးေ◌ပၚအစီအစဥ�်ားကို 

အၾကမ္◌းဖ်င္◌း ေ◌ ဖာ◌္◌ျပ ပါ။ ေ◌ နရာ သို႔မဟုတ္ ေအၾကာင္◌းအရာႏ◌ွင္◌့ပတ�က�ပီး 

ေအ�တ႕အႀကံ◌ဳရွိသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ား၊ သံတမန္ ဆိုင�ာအႀကံေ◌ပးခ်က�်ား၊ 

သတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့ႏ◌ွင္◌့ လူ႔အြခင္◌့ေအရးဆိုင�ာအႀကံ◌ျပဳခ်က�်ားႏ◌ွင့◌္ ပညာရပ္ 

ဆိုင�ာသုေ◌တသ��ပဳခ်က�်ားအပါအ၀င္ ရင္◌း◌ျမစ�မ်ဳိးမ်ဳိးႏ◌ွင္◌့ တိုင�င္ေ◌�ဆးေ◌ႏြ◌းသင္◌့သည္။ တိုက�ိ�င္ 

သတင္◌း ေ◌ ထာက�်ား သို႔မဟုတ္ အ�လတ�တင္◌းေ◌ထာက�်ားႏ◌ွင္◌့ 

အလုပ��ပ္ေ◌နသည္◌့အယ�ီတာမ်ားသည္ အကဲ◌ျဖတ�ႈ ◌ႏ◌ွ င္◌့ပတ�က္၍ အဓိကပါ၀င္ကူညီသင္◌့သည္။ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာေ◌မးြခန္◌းမ်ားကို ဦးေ◌ဆာင္ေ◌မး◌ျမန္◌းသင္◌့သည္။ ၿပီးလွ်င္ 

ခ်င္◌့�တက�ကဲ◌ျဖတ�်က�ိတၱဴတစ��ကို ယူထားသင္◌့သည္။ သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းတစ��ခုႏ◌ွင္◌့ ဆက�ံ ေ◌

ရးမရွိဘဲအလုပ��ပ္ေ◌နသည္◌့ တစ��◌ိယ္ေ◌တာ◌္သတင္◌းသမားတစ္ဦးသည္ 

ဘ၀တူသတင္◌းသမားမ်ားႏ◌ွင္◌့ တိုင�င္◌ျခင္◌း၊ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ားကိုသုေ◌တသ��ပဳ◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ 

အဆက��သ�ယ���က�စ��ကို စီစဥ္◌ျခင္◌းမ်ား◌ျဖင္◌့ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးခ်င္◌့�တက္ အကဲ◌ျဖတ�ႈတစ��ကို ◌ျ

ပဳစုရာ�တင္ အထူးသျဖင္◌့ေအသးစိတ�င္◌့သည္။ ေ◌ လ့လာရန္ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရး 

ခ်င္◌့�တက�ကဲ◌ျဖတ�ႈနမူနာပံ◌ုစံတစ��ကို ေ◌နာက��က�ဲ ဆ �တင�ႏ◌ူ◌ိင�ါသည္။

ေအ◌ျခေအနမ်ားေက◌ျပာင္◌းလဲေ◌နသည္◌့အ�တက္ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ားကို မၾကာခဏ ◌ျ

ပ����်င္◌့�တက္ အကဲ◌ျဖတ�င္◌့ ပါသည္။ အၿမဲတမ္◌း၊ အၿမဲတမ္◌း၊ အၿမဲတမ္◌း၊ မိနစ�ိ�င္◌း 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္◌ႏ◌ွင္◌့ အက်ဳိးအျမတ�ိ�ခ်ိ��ါ။ ၿပီးရင္ အဲဒီ     ေ◌ မးြခန္◌းနဲ႔ပတ�က�ိ�႔ 

မသက�သာ◌ျဖစ�တဲ့ေအနအထားေ◌ရာက�ာရင္ လက္ေ◌လွ်ာ့လိုက�ါ၊ �ထ�က�ားပါ၊ ထားပစ�ဲ�ပါ။ 

လုပ�တာမတ��ါဘူး  လို႔ ေ◌ ဘ�ရတ�ွာ ခုနစ္◌ႏ◌ွစ�ီးပါး ဓားစာခံအျဖစ�ဖမ္◌းခံခဲ့ရတဲ့ ယခင္ေ◌အပီ 

သတင္◌းဌာနရဲ႕ ေအရွ႕အလယ�ိ�င္◌းသတင္◌းေ◌ထာက္ တယ�ီအ��ါဆင� ၁၉၉၃မွာထုတ္ေ◌၀ခဲ့တဲ့ CPJ 
ရဲ႕ပထမ သတင္◌းသမား လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးလမ္◌းညႊ��ွာေ◌ရးသားခဲ့ပါတယ္။ 

အသတ္ခံေရလာက္ေ◌အာင္ ထိုက���ဲ� သတင္◌းတစ��ဒ�ွမရွိဘူး

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္အျဖစ�တ�ွတ္ေ◌ဖာ◌္◌ျပရန္ ေ◌အာက�ါတို႔ပါ၀င္◌ႏ◌ိုင္ပါသည္။ 


◌ႏ◌ွစ�က��ပ��လွ��စ�တ္◌ျခင္◌း၊ ေ◌◌ျ မျမွဳပ�ိ�င္◌းမ်ား၊ ◌ျြပတ�ဲဗံ◌ုးမ်ား၊ ေ◌ ထာင္ေ◌ခ်ာက္မိုင္◌းမ်ား၊ 

ေအ◌ျမာက္ ◌ႏ◌ွင္◌့ေ◌ေလၾကာင္◌းတိုက�ိ�က�ႈကဲ့သို႔ စစ္ေ◌◌ျမျပင�◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ား၊




အၾကမ္◌းဖက�ံ◌ုး�ခဲ◌ျခင္◌းမ်ား၊


ေ◌ြင သို႔မဟုတ္ ◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌ရးအက်ိဳးအျမတ��တက္ ◌ျပန္ေ◌ပး�ဆဲ◌ျခင္◌း၊


လိင�ိ�င္◌းဆိုင�ာေ◌စာ◌္ကား◌ျခင္◌း၊ ခိုး◌ျခင္◌း၊ မ်က���ိ�ဗံ◌ုး◌ျဖင္◌့တိုက�ိ�က္◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ 

အၾကမ္◌းဖက္◌ျခင္◌း အပါအ၀င္ လူအုပ�်ားကျဖစ္ေ◌စသည္◌့အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ား၊


ယာဥ�ႏ◌ၱရာယ္ ကမာၻတစ္၀န္◌း လူေ◌သဆံ◌ုးမႈအမ်ားဆံ◌ုးေအၾကာင္◌းရင္◌း ၊


နယ�ပ္◌ျဖတ္ေ◌က်ာ◌္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ���ိ�ဟ��ွေိ◌သာ သို႔မဟုတ္ 

ဘာစည္◌းမ်ဥ္◌းမွ်မရွိသည္◌့လက�က�ိ�င��ပ�� မ်ားႏ◌ွင္◌့ ထိေ◌�တ႕ဆက�ံမႈမ်ား၊


◌ျပန္ေ◌ပး�ဆဲ◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ သတင္◌းရင္◌း◌ျမစ္ 

ဘယ��ဘယ္၀ါဟုေ◌ဖာ◌္ထုတ္◌ျခင္◌းမ်ား◌ျဖစ�ာေ◌စသည္◌့ �ုပ�ိ�င္◌းဆု◌ိင�ာ ေ◌

စာင္◌့ၾကည္◌့ေ◌ထာက�ွမ္◌း◌ျခင္◌း၊


အီလက��ရန္◌းနစ�ည္◌း◌ျဖင္◌့ေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့ေ◌ထာက�ွမ္◌း◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ 

သတင္◌းအခ်က�လက္ သို႔မဟုတ္ ရင္း ◌ျမစ�်ားကို ၾကား◌ျဖတ��◌ျခင္◌း၊


ရင္◌း◌ျမစ�်ား၊ ယာဥ္ေ◌မာင္◌းမ်ား၊ စီစဥ္ေ◌ပးသူမ်ား၊ မ်က္◌ျမင�က္ေ◌သမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

အျခားသူမ်ား၏ ယံ◌ုၾကည္ စိတ�်ရမႈႏ◌ွင္◌့ သစၥာရွိမႈ၊


ေမတာ◌္တဆမႈမ်ားအပါအ၀င္ ◌ျဖစ္ေ◌လ့◌ျဖစ�ရွိသည္◌့ရာဇ၀တ�ႈ၊


မု��ိ�င္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ ေ◌ရႀကီး◌ျခင္◌းမ်ားကဲ့သိုေ႔သာ သဘာေ၀ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ား၊


ေ◌ေရၾကာင္◌့◌ျဖစ္ေ◌သာေ◌ရာဂါမ်ားမွသည္ အိတ�္ အထိ 

အမ်ဳိးမ်ဳိ◌းေ◌သာက်န္◌းမာေ◌ရးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ား၊

(ဤေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအနမ်ားႏ◌ွင့◌္ ေ◌ နာက�ပ�်ား◌ျပားေ◌သာေအ◌ျခေအနမ်ားကို 

ဤလမ္◌းညႊ��ာအုပ္၏ ေ◌နာက ္လာမည္◌့အခန္◌းမ်ား�တင္ ေအသးစိတ�ွင္◌းလင္◌းထားပါသည္။

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ခ်င္◌့�တက�ကဲ◌ျဖတ�ႈ�တင္ တင္◌းမာသည◌္◌့◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌ရးေအ◌ျခေအနမွသည္ 

သဘာေ၀ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္အထိ မ��ည္◌့ေအ◌ျခေအနမ်ိဳးက 

ပိုၿပီးဆိုးလာ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့အလားအလာရွိသ��ိ� ထည္◌့�သင္◌းစဥ္◌းစားရမည္◌ျဖစ�ည္။ 



ခ်င္◌့�တက�ကဲ◌ျဖတ�ႈထဲ�တင္ မ��ည္◌့ေ◌နရာ�တင္ေ◌နၿပီး လိုအပလ္ွ်ငမ္��ည္◌့ေ◌နရာ�တင္ 

ခိုလႈ◌ံမည္◌္၊ ◌ႏ◌ိုင္ငံ အ�တင္◌း�တင္ ေ◌ နာက�ံ◌ုးသတင္◌းအခ်က�လက�ိ� မ��ည္◌့ေ◌နရာမွ 

မ��ိ�႔ရ◌ႏ◌ိုင္မည္ သို႔မဟုတ္ လႈ◌ိင္◌းတို ေ◌ ရဒီယိုက့◌ဲသိုေ႔သာ ကိရိယာလိုအပ္◌ျခင္◌းရွိမရွိ၊ 

ေအရးေ◌ပၚသတင္◌းအခ်က�လက��တက္ ေ◌ ဒသခံ လူ႔အြခင္◌့ ေအရးအုပ��မ်ားမွသည္ 

◌ႏ◌ိုင္◌္ငံ◌ျခားသံရံ◌ုးမ်ားအထိ မ���႔ကိုဆ�က�ယ�မည္၊ ◌ႏ◌ိုင္ငံ�တင္◌းခရီး�သားသည္◌့ အစီ 

အစဥ္◌ႏ◌ွင္◌့နည္◌းလမ္◌းမ်ား၊ ၀င္ေ◌ပါက္◌ႏ◌ွင္◌့�ထက္ေ◌ပါက�မ္◌းေ◌ၾကာင္◌းအမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

ပတ�က�ည္◌့ သတင္◌း အခ်က�လက�်ား ပါ၀င�င္◌့သည္။ 

အကဲ◌ျဖတ�ႈထဲ�တင္ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ရွိသည္◌့နယ္ေ◌◌ျမအျပငဘ္က္�တင�ွိသည္◌့ အယ�ီတာမ်ား၊ 

လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က�်ား၊ ခ်စ�င�သူမ်ားႏ◌ွင္◌့ မ��ိ�႔ဆ�က�ယ���ိ� အၾကမ္◌းဖ်င္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

သတင္◌းသမားတစ္ေ◌ယာက�◌ျဖစ္◌ျဖင္◌့ အယ�ီတာ၊ လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က္၊ မိသားစု၀င္ သို႔မဟုတ္ 

အျခားယံ◌ုၾက��ိ�းစားရသူတစ္ဦးဦးႏ◌ွင္◌့ ပံ◌ုမွန္ ဆ�က�ယ�ႈရွိသင္◌့သည္။ သင္◌ႏ◌ွင္◌့ 

အဆက��သယ္◌ျပဳသည္◌့ပုဂၢိဳလ�်ားက မ��ွ် မၾကာမၾကာဆ�က�ယ�ိ� သည္၊ 

မ��ည္◌့နည္◌းလမ္◌း◌ျဖင္◌့ဆ�က�ယ�ည္၊ မ��ည္◌့အခ်ိ���င��က�ယ���ိ�သည္◌ႏ◌ွင္◌့ သင�ိ�႔ 

၏ဆ�က�ယ�ႈၾကား◌ျဖတ�ခံေရအာင္ ႀကိဳတင�ာ�ကယ�ႈမ်ားလုပ���ိ�မလို စသ��ိ�႔ကို ႀကိဳတင�ံ◌ုး◌ျဖတ္ 

���ိ�သည္။ ေအရးအႀကီးဆံ◌ုးမွာ မ��ည္◌့အခ်ိ���င္ အဆက��သယ္◌ျပဳရ��်�က�က္◌ျခင္◌းကို ေအရးေ◌ပၚ 

ေအ◌ျခေအနအျဖေစ�ဘာထားၿပီး သင္◌့ကိုရွာေ◌ြဖရန္◌ႏ◌ွင္◌့ သ�င�က�ာ◌ႏ◌ိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ 

�လတ္ေ◌◌ျမာက�န္ အ�တက္ တံု႔◌ျပ��ိ�႔ မ���႔ကို ဆ�က�ယ�မ��ိ�သ��ိ� 

သင္◌ႏ◌ွင္◌့အဆက��သယ္◌ျပဳသည္◌့ပုဂၢိဳလ� ႀကိဳတင္ ဆံ◌ုး◌ျဖတ�ားရမည္◌ျဖစ�ည္။ 

မၾကာခဏအား◌ျဖင့◌္ တံု႔◌ျပ��ႈ�တင္ ေအ◌ျခေအနကို ခ်င္◌့�တက�ကဲ◌ျဖတ္◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ 

လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က�်ားႏ◌ွင္◌့ မိတ္ေ◌�ဆမ်ားထံဆ�က�ယ္◌ျခင္◌း၊ စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ္◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ 

အာဏာပိုင�်ားထံ ဆ�က�ယ္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ၾသဇာအ�ွိ��၀ါသံ◌ု�း◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ သံတမ��သိုင္◌းအ၀ိုင္◌းႏ◌ွင္◌့ 

ဆ�က�ယ္◌ျခင္◌းတို႔ပါ၀င�ည္။ 

ခ်င္◌့�တက�ကဲ◌ျဖတ�ႈသည္ သင�ိ�အပ္◌ႏ◌ိုင္မည္◌့ေအရးေ◌ပၚကိရိယာမ်ားကို ေ◌ ဖာ◌္◌ျပထားၿပီး 

သတင္◌းလိုက�ည္◌့ နယ္ေ◌◌ျမအ�တင္◌းရွိ 

ဆ�က�ယ္ေ◌ရးေအ◌ျခခံေအဆာက�အံ◌ုေအနအထားကိုရွင္◌းထားရမည္။ လွ်ပ�စ္၊ အင�ာ နက��က�ယ�ႈ၊ 

မိုဘိုင္◌းဖုန္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ႀကိဳးဖုန္◌း၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားရ◌ႏ◌ိုင္သလား။ �က��်ဴတာကိုအား�သင္◌းဖု◌ိ႔ မီးစက္ 



ဒါမွမဟုတ္ ကားဘက�ရီႏ◌ွင္◌့ DC adaptor ႀကိဳးလိုသလား။ 

ၿဂိဳဟ◌္တုဖုန္◌းကိုအသံ◌ုး◌ျပဳသင္◌့သလား။ အာဟာရ 

ဓာတ္◌ႏ◌ွင္◌့က်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌့ေ◌ရွာက�ႈကဲ့သို႔ ေအ◌ျခခံလိုအပ�်က�်ားကိုလည္◌း 

ရွင္◌း◌ျပရမည္◌ျဖစ�ည္။ အစား ေအသာက္◌ႏ◌ွင္◌့ေ◌ရကို အ�လယ�ကူရ◌ႏ◌ိုင္◌္မ��ား။ ေ◌ ဆးရံ◌ု၊ ေ◌

ဆးခန္◌း သု◌ိ႔မဟုတ္ ဆရာ၀��ိ� အ�လယ�ကူ ရ◌ႏ◌ိုင္သလား။ ေ◌ ဆးအိတ�စ��လိုအပ�လား။ ေ◌

ဆးအိတ�ဲမွာဘာေ◌�တပါသင္◌့သလဲ။ 

မ��ည္◌့အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ခ်င္◌့�တက္ အကဲ◌ျဖတ�ႈမဆို သင�ႏၵရွိသ��ိ� ထည္◌့�သင္◌းစဥ္◌းစားသင္◌့သည္။ 

မီဒီယာ  သု◌ိ႔မဟုတ္ �ုပ�ံ  ဟုအမွတ�သား◌ျပဳထားသည္◌့ ယာဥ္◌ျဖင္◌့ခရီး�သားလိုသလား 

သို႔မဟုတ္ အျခားအ�ပ�ား မ်ားႏ◌ွင္◌့ေ◌ရာေ◌ႏ◌ွာ�သား◌ျခင္◌းက ပိုေ◌ကာင္◌းမ��ား။ 

တစ္ေ◌ယာက္တည္◌းအလုပ��ပ�ာကို ေ◌ ရွာင�ွားၿပီး အျခားသူ ေ◌ �တနဲေ႔ပါင္◌းၿပီးလုပ�င္◌့သလား။ 

အျခားသူမ်ားႏ◌ွင္◌့ခရီး�သားသည္◌့အခါ ကု◌ိယ္◌့ေအဖာ◌္မ်ားကို ဂ�ုစိုက�ပီးေ◌�ရးခ်ယ္ ပါ။ 

ဥပမာအား◌ျဖင့◌္ သင္◌့ေအ��ဖင္◌့ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ကို သည္◌းခံ◌ႏ◌ိုင္မႈ◌ျခင္◌းမတူသည္◌့သူတစ္ဦးႏ◌ွင္◌့ 

ခရီး�သားခ်င�ည္ မဟုတ္ေ◌ပ။

ရင္◌း◌ျမစ�်ားႏ◌ွင္◌့သတင္◌းအခ်က�လက္

ရင္◌း◌ျမစ�်ားကိုကာ�ကယ္◌ျခင္◌းသည္ သတင္◌းပညာ၏ေအ◌ျခခံအုတ္◌ျမစ္◌ျဖစ�ည္။ 

ဥေပေဒၾကာင္◌းအရ သို႔မဟုတ္ �ုပ�ိ�င္◌းဆိုင�ာအရအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ရွိ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ 

အၾကမ္◌းဖက�ာဇ၀တ�ႈ၊ အမ်ိဳးသားလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးႏ◌ွင္◌့ လက�က�ိ�င�ဋ◌ိပကၡ ကဲ့သို႔ 

ေအၾကာင္◌းအရာမ်ားကို သတင္◌းလိုက�ာ�တင္ သတင္◌းရစ္◌ျမစ�်ားကိုကာ�ကယ္ေ◌ပးရန္ အထူး 

ေအရးႀကီး သည္။ အထူးသျဖင္◌့ အ�လတ�န္◌းသတင္◌းသမားမ်ားသည္ 

ဤတာ၀��ိ�ယူရမ��ိ�◌ျခင္◌းကို သိရန္ လိုအပ္ သည္။ မ��ည္◌့သတင္◌းသမားမွ ◌ျဖစ◌္ႏ◌ိုင္ေ◌ခ်ရွိသည္◌့ 

အက်ဳိ◌းဆက�်ားကို မခ်ိ��ဘ◌ဲ သတင္◌းရင္◌း◌ျမစ�ိ� လွ်ဳိ႕၀ွက�ား���တိေမပးသင္◌့ေ◌ပ။ 

အကယ္၍သတင္◌းသမားတစ္ေ◌ယာက္ သု◌ိ႔မဟုတ္ သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌း တစ�ေပ���ဖင္◌့ 

လွ်ဳိ႕၀ွက�ား���တိေ◌ပးလိုက�ါက ထိုကတိ�တင္ ေအရးႀကီးသည္◌့ က်င္◌့၀တ�ိ�င�ာတာ၀န္ ပါရွိလာသည္။ 

သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းအမ်ားစု�တင္ လွ်ဳိ႕၀ွက�တင္◌းရင္◌း◌ျမစ�်ားအသံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌းအ�တက္ 

ခ်မွတ�ားသည္◌့စည◌္◌းကမ္◌း မ်ားရွိသည္။ ◌ျ ဖစ�ပ�ခ်ဳိ႕�တင္ 



�ကင္◌းဆင္◌းသတင္◌းလိုက္ေ◌နသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားက လွ်ဳိ႕၀ွက�တင္◌းရင္◌း◌ျမစ္ 

မ���မည္၀ါ◌ျဖစ���ိ�သ��ိ� အယ�ီတာမ်ားအားေ◌◌ျပာ◌ျပရန္ သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားက သတ�ွတ�ား 

သည္။ �ကင္◌းဆင္◌းသတင္◌းလိုက္ေ◌နသည္◌့သတင္◌းသမားက လွ်ဳိ႕၀ွက�ိ�သည္◌့သတင္◌းရင္◌း◌ျမစ�ိ� 

ကတိေမပးမီ ဤစည္◌းကမ္◌းခ်က�်ားကို သိရွိ���ိ�အပ�ည္။ 

ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင��ႏ◌ွင္◌့ ◌ႏ◌ိုင္ငံအမ်ားအျပား�တင္ 

တရားမမႈတရားရံ◌ုးႏ◌ွင္◌့ရာဇ၀တ�ရားရံ◌ုးမ်ားသည္ မီဒီယာ အ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ား သို႔မဟုတ္ 

သတင္◌းသမားတစ္ဦးခ်င္◌းကို လွ်ဳိ႕၀ွက�ားသည္◌့ရင္◌း◌ျမစ�်ား မ���မည္၀ါ ◌ျ ဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း ေ◌

ဖာ◌္ထုတ�န္ေ◌တာင္◌းဆိုသည္◌့ ဆင္◌့ေ◌ခၚစာမ်ားထုတ္◌ျပ���င္◌့အာဏာရွိသည္။ ထိုအခါ ေ◌�ရးခ်ယ���ွာ ေ◌

ဖာ◌္ထုတ္◌ျခင္◌း◌ျပဳလွ်င္◌ျပဳ၊ မျပဳပါက ဒဏ္ေ◌ေြငဆာင္ရမည ္ သို႔မဟုတ္ ေ◌ထာင�်ခံရမ��ိ�သ��ွာ 

ထင�င္ ရွားရွား◌ျဖ�စ�ားသည္။ ဆင္◌့ေ◌ခၚစာမ်ားရရွိသည္◌့ မီဒီယာအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားက 
မ��ဲ�သို႔တံု႔◌ျပ����ိ�သ��ိ� ၄င္◌းတို႔ဘာသာဆံ◌ုး◌ျဖတ�ကရန္◌ျဖစ�ည္။ 

ေ◌န႔စဥ�ဏ္ေ◌ေြငပးေ◌ဆာင္ေ◌နရမည္◌ျဖစ�ပီး သတင္◌းေ◌ထာက�စ္ဦး လည္◌း 
ေ◌ထာင�်မည္◌့အလားအလာႏ◌ွင္◌�့င��◌ိေင�သာေ◌ၾကာင္◌့ တိုင္◌းမ�ဂၢဇင္◌းသည္ 

တရားရံ◌ုး၏�ပ���်က�ိ� ေသဘာမတူသည္◌့တိုင္ စီအု◌ိင္ေ◌အအ�ဖဲ႕၀င�စ္ဦး၏ 

အခ်က�လက္ေ◌ပါက�ကားမႈႏ◌ွင္◌့ ပတ�က�ည္◌့ သတင္◌း ေ◌ ထာက္၏အီးေ◌မးလမ္်ားႏ◌ွင္◌့ 

မွတ��စာအုပ�်ားကို လႊ◌ဲေ◌◌ျပာင္◌းေ◌ပးရန္ တရားရံ◌ုး၏အမိန္႔အတု◌ိင္◌း လိုက�ာ ေ◌ဆာ�င�က�န္ ၂၀၀၅ 

�တင�ံ◌ုး◌ျဖတ�ဲ�သည္။ 

အကယ္၍ေသဘာတူစာခ်ဳပ�ရ သို႔မဟုတ္ လုပ�ံ◌ုးလုပ�ည္◌းအရ သတင္◌းသမားတစ္ဦး၏မွတ��စာအုပ�်ား 

သည္ မီဒီယာအ�ဖဲ႕၏ပိုင��◌ိင�ႈ◌ျဖစလ္ွ်င ္ မီဒီယာမ်ားက 

တရားရံ◌ုးသို႔လႊ◌ဲေ◌◌ျပာင္◌းေ◌ပး◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ ဥေပေဒၾကာင္◌း ဆိုင�ာအြခင္◌့ေအရးရွိသည္။ 

အကယ္၍သတင္◌းသမားက အ�လတ�န္◌းလုပ�ိ�င��◌ျဖစ�ါက သတင္◌းသမားသည္ 

ရင္◌း◌ျမစ�ိ�ေ◌ဖာ◌္◌ျပရန္ သို႔မဟုတ္ တရားရံ◌ုး၏ဆင္◌့ေ◌ခၚစာကိုလိုက္ေ◌လ်ာ����တက္ 

သတင္◌းသမား၏ ပစၥည္◌းမ်ား ကို လႊ◌ဲေ◌◌ျပာင္◌းေ◌ပးဖို႔ မီဒီယာအ�ဖဲ႔အစည္◌းဘက� ေ◌

တာင္◌းဆို◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ၾသဇာအာဏာ ေ◌လ်ာ့နည္◌း�သားေ◌ပမည္။

အခ်ိဳ႕◌ႏ◌ိုင္ငံမ်ား�တင္ ဂိုဏ္◌း�ဖဲ႕က်ဴး�လ��ည္◌့ရာဇ၀တ�ႈ၊ အမ်ိဳးသားလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရး သို႔မဟုတ္ 

လက�က�ိ�င္ ပဋ◌ိပကၡ ကို သတင္◌းလိုက�ကသည္◌့ ေ◌ ဒသခံသတင္◌းသမားမ်ားသည္ 



လွ်ဳိ႕၀ွက�တင္◌းအခ်က�လက္ အသံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ဆက�ပ�ည္◌့ ေ◌ထာ�င�င္◌းအက်ဥ္◌းခ်မႈ၊ ◌ႏ◌ွိပ�က�ႈ၊ 

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈ သု◌ိ႔မဟုတ္ တု◌ိက��◌ိက�ႈကို ေ◌ �တ႕ႀကံ◌ဳရ◌ႏ◌ိုင္ ေ◌ခ်မ်ားသည္။  

အစိုးရအရာရွိမ်ားက လွ်ိဳ႕၀ွက�ွတ�မ္◌းမ်ားအသံ◌ုး◌ျပဳသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားကို  ေ◌ ထာင�်�ခင္◌း၊ 

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက္◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ ◌ႏ◌ွိ ပ�က္◌ျခင္◌း◌ျပဳလုပ�ဲ�သည္◌့ 

အာဖရိကတ�စ�င�ွ◌ျဖစ�ပ္ေ◌ပါင္◌းမ်ားြစာကို ၂၀၁၀ �တင္ CPJ ကမွတ�မ္◌းတင�ဲ�သည္။ ဥပမာအား◌ျဖင္◌့ 

ကင��ရန္◌း◌ႏ◌ိုင္ငံ�တင္ အာဏာပိုင�်ားက သတင္◌းသမားေ◌လးဦးကို ေ◌

ေြငၾကးဆိုင�ာမ�ိုးသားမႈေအပၚ ေ◌ မးြခန္◌းထုတ�ားသည္◌့ အစိုးရစာဟုဆိုသည္◌့စာကို 

ပိုင��◌ိင�ႈ◌ျဖင္◌့ ေ◌ ထာင�် ခဲ့သည္။ ထိုသတင္◌းသမားမ်ားထဲမွ တစ္ဦးသည္◌ႏ◌ွိပ�က�ံခဲ့ရသည္။ 

ဒုတိယတစ္ဦးမွာ ေ◌ ထာင�ဲ�တင္ ေ◌ သဆံ◌ုး ခဲ့သည္။ ပဋ◌ိပကၡနယ္ေ◌◌ျမမ်ားအ�တင္◌း�တင္ 

သင္၏က်င္◌့၀တ�ိ�င�ာတာ၀��ွာ ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက္◌ျခင္◌းသို႔မဟုတ္ အင�ားကို 

အသံ◌ုး◌ျပဳေ◌ကာင္◌း◌ျပဳ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ ◌ႏ◌ိုင္◌့ထက�ီးနင္◌း◌ျပဳေ◌သာသူမ်ား၏ ဆိုးဆိုး�ရား�ရား ေ◌

�သးတိုးစမ္◌းမႈကို ခံရ◌ႏ◌ိုင္သည္။

သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ရင္◌း◌ျမစ�ာ�ကယ္ေ◌ရးနည္◌းလမ္◌းမ်ားကို ေ◌ လ့လာၿပီး 

၄င္◌းတို႔၏ဆ�က�ယ�ႈမ်ားႏ◌ွင္◌့ မွတ�မ္◌းမွတ�ာမ်ား�တင္ အသံ◌ုး◌ျပဳသင္◌့သည္။ ရင္◌း◌ျမစ�်ားကို 

မ��ည္◌့အခါႏ◌ွင္◌့ မ��ိ�႔ကာ�ကယ�မည္၊ ၄င္◌းတို႔ကိုႀကိဳးဖုန္◌းသို႔မဟုတ္ 

ဆဲလ��န္◌း◌ျဖင္◌့ေ◌ခၚရမ��ား၊ ၄င္◌းတို႔၏အိမ္ သို႔မဟုတ္ ရံ◌ုးခန္◌း�တင္ �သားေ◌�တ႕ရမည္ လား၊ 

ြပင္◌့လင္◌းေ◌သာအီးေ◌မးလ ္သို႔မဟုတ္ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌သာအီးေ◌မးလက္ို သံ◌ုးရမလား၊ ခ်က္ေ◌ဘာက��ွ 

သတင္◌း စကားပဲေ◌ပးရမလားဆိုသ��ိ� စဥ္◌းစားပါ။ ေ◌ ရးသည္◌့စာ�တင္ သို႔မဟုတ္ 

အီလက��ရန္◌းနစ�ိ��င�င္ သတင္◌း ရင္◌း◌ျမစ���� မည္၀ါဆိုသ��ိ� ဖံ◌ုးထားရန္ 

�ိုး�ိုးလွ်ဳိ႕၀ွေက�ကၤတသံ◌ုးမ��ား၊ နာမည္၀ွက�ံ◌ုးမ��ား စဥ္◌းစားပါ။ ေ◌ ရးထားသည္◌့ ဖိုင�်ားႏ◌ွင္◌့ 

အီလက��ရန္◌းနစ��◌ိင�်ားကို အခန္◌း၃ သတင္◌းအခ်က�လက�ံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရး �တင္ ေ◌

ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌့အတိုင္◌း လွ်ဳိ႕၀ွေက�ကၤတမ်ားႏ◌ွင္◌့အျခားနည္◌းလမ္◌းမ်ားသံ◌ုးၿပီး 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌အာင�ိမ္◌းဆည္◌းပါ။ 

ရင္◌း◌ျမစ�စ��သည္ ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈေ◌ၾကာင္◌့ မ���မည္၀ါဟုေ◌ပၚ�သား◌ႏ◌ိုင္◌္သည္◌့ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ရွိေ◌ေနသးသည္။ ထို႔ ေ◌ ၾကာင္◌့ ပဋ◌ိပကၡနယ္ေ◌◌ျမ�တင�ွိသည္◌့ 

သတင္◌းသမားအမ်ားအျပားသည္ ၄င္◌းတို႔တရား၀င္ေ◌ရးသားေ◌ဖာ◌္◌ျပရန္ ရ���ယ�်က�ရွိသည္◌့ 



ရင္◌း◌ျမစ�်ား၏နာမ��်ားကို ေခ်ရး◌ျခင္◌းမျပဳရံ◌ုမက နာမ���ပည္◌့အစံ◌ု သို႔မဟုတ္ အမည္ မွ��ိ� 

သိေ◌အာင��ပ္◌ျခင္◌းမွေ◌ရွာင�ွားၾကသည္။ 

ပုဂၢလိက�လတ��ပ�င္◌့ႏ◌ွင္◌့ အေသရဖ်က�ႈဆိုင�ာဥေပဒမ်ားသည္ ◌ႏ◌ိုင္ငံအလိုက္◌ႏ◌ွင္◌့ 

◌ႏ◌ိုင္ငံမ်ားၾကား�တင္ အမ်ိဳး မ်ိဳး�ကဲ◌ျပားေ◌နၿပီး ဖုန္◌းေ◌ခၚဆိုမႈ၊ အစည္◌းေအ၀းမ်ား၊ 

အမ်ား◌ျပ���ဆိုင�ာ�ပဲမ်ားကို အသံဖမ္◌း◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ဆိုင�ည္◌့ ဥေပဒမ်ားမွာလည္◌း �ကဲ◌ျပားသ��� 

ဟားဗတ�ကၠသိုလ္၏ Berkman Center for Internet & Society ရွိ Citizen Media Law Project က 

မွတ�်က္◌ျပဳပါသည္။ ◌ႏ◌ိုင္ငံအမ်ားအျပား�တင္ ေ◌ ဒသခံသတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့ အုပ��မ်ားက 

ပုဂၢလိက�လတ��ပ�င္◌့ႏ◌ွင္◌့အေသရဖ်က�ႈဆု◌ိင�ာဥေပဒမ်ား၏ ေအသးစိတ�ခ်က�လက�်ားႏ◌ွင္◌့ 

ထိုဥေပဒမ်ားကို အာဏာပိုင�်ားကက်င္◌့သံ◌ုးပံ◌ုမ်ားကို ေ◌◌ျပာ◌ျေပပးႏ◌ိုင္◌္ၾကသည္။ 

ထိုအ�ဖဲ႕အစည္◌းအမ်ားအျပားကို ေ◌ နာက��က�ဲ စ  

သတင္◌းပညာအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားစာရင္◌း�တင္ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္။ ကမာၻအႏ◌ွံ႔ရွိ သတင္◌း�လတ္ 

လ�ပ�င္◌့အုပ��မ်ား၏ စာရင္◌းအျပည္◌့အစံ◌ုကို International Freedom of Expression Exchange 
မွတစ�င္◌့ရရွိ ◌ႏ◌ိုင္သည္။  သတင္◌းသမားတစ္ဦး◌ျဖစ္◌ျခင္◌းေ◌ၾကာင္◌့ သတင္◌းအခ်က�လက္ 

ရရွိ����တက္ ခိုးယူ◌ျခင္◌း၊ ေ◌ ဖာက္ �ထင္◌း၀င္ေ◌ရာက္◌ျခင္◌း သု◌ိ႔မဟုတ္ 

အျခားဥေပဒခ်ိဳးေ◌ဖာက္◌ျခင္◌းမ်ားကို လုပ�ိ��င�င္◌့ မရရွိႏ◌ိုင္ပါ။

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးႏ◌ွင္◌့လက�က�်ား

လက�က�ိ�င�ဋ◌ိပကၡကို သတင္◌းလိုက�ည္◌့အခါ  လက�က�်ား သို႔မဟုတ္ တိုက�ိ�က္ေ◌ရးသမားမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

ဆက္◌ႏႊယသ္ည္◌့ကိရိယာမ်ားကို သယ္ေ◌ဆာင္မ�သားရန္ သတင္◌းသမားမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးက�ၽမ္◌းက်င�� အမ်ားစု က အႀကံေ◌ပးပါသည္။ လက�က�ယ္ေ◌ဆာင္◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌့ 

အကဲခတ��◌ျဖစ္ေ◌သာသင္◌့ေအနအထားကို ထိခိုက္ေ◌စၿပီး ပိုၿပီးက်ယ္◌ျပန္႔သည္◌့ေအ��ဖင္◌့ 

ပဋ◌ိပကၡနယ္ေ◌◌ျမထဲ�တင�လုပ��ပ္ေ◌နသည္◌့ အျခားသတင္◌းသမားမ်ား၏ ေအန 

အထားကိုပါထိခိုက္ေ◌စ◌ႏ◌ိုင္သည္။ ၁၉၉၀ ◌ျ ပည္◌့�လန္◌ႏ◌ွစ�်ားေအစာပိုင္◌းကာလက 

ဆိုမာလီယာႏ◌ွင္◌့ ၂၀၀၀ ◌ျ ပည္◌့ �လန္◌ႏ◌ွစ�်ားက အီရတ္◌ႏ◌ွင္◌့အာဖဂ��စၥတ��ဲ�သို႔ 



ပဋ◌ိပကၡနယ္ေ◌◌ျမမ်ား�တင္ အလုပ��ပ္ေ◌ေနသာ သတင္◌းသမား မ်ားကိုကာ�ကယ����တက္ 

မီဒီယာအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားက လက�က�ိ�င္ေ◌ရာ လက�က�ိ�င�ဟုတ�ည္◌့သူမ်ား ကိုပါ ငွားရမ္◌းခဲ့သည္။ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးေအစာင္◌့ေအရွာက�်ားရွိေ◌��ခင္◌းက သတင္◌းသမားမ်ား၏ ေ◌ လ့လာအကဲခတ္ 

သူေအနအထားကို အေ◌ႏ◌ွာင့◌္အယွက္◌ျဖစ္ေ◌စသည္။ 

သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းအမ်ားအျပားအ�တက�� ထိန္◌းခ်ဳပ္၍ မရသည္◌့ေအ◌ျခေအနမ်ား�တင္ 

၀��မ္◌းမ်ားကိုကာ�ကယ�န္ ပုဂၢလိကမ်ားကို အားကိုးရံ◌ုမွ�လဲ၍ အျခား ေ◌ �ရးခ်ယ္ 

စရာသိပ�ရွိေ◌ၾကာင္◌းကို ေ◌�တ႕ရသည္။ 

အျခားလုပ�န္◌းတာ၀��်ား�တင္ ေ◌ သနတ�ယ္ေ◌ဆာင္◌ျခင္◌းကိုလည္◌း အျပင္◌းအထ��န္႔တားပါသည္။ 

တရား   ဥေပဒစိုးမိုးမႈအားနည္◌းေ◌သာ ◌ႏ◌ိုင္ငံမ်ား�တင္ 

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ံေရသာသတင္◌းသမားအခ်ိဳ႕က လက�က�စ��ကိုင္ ေ◌ ဆာင�န္ေ◌�ရးခ်ယ�ကသည္။ 

ထိုသိုေ႔�ရးခ်ယ�ႈ◌ျပဳလုပ�ာ�တင္ ေ◌ သနတ�ိ�င္ေ◌ဆာင္◌ျခင္◌းက ဆိုးဆိုး�ရား�ရားအက်ိဳး 

ဆက�်ားကို◌ျဖစ္ေ◌စ◌ႏ◌ိုင္◌္ၿပီး ေ◌ လ့လာအကဲခတ��တစ္ေ◌ယာက္◌ျဖစ�ည္◌့ 

သင္◌့ေအနအထားထိခု◌ိက္ေ◌စ◌ႏ◌ိုင္ေ◌ၾကာင္◌း ကို စဥ္◌းစားသင္◌့ပါသည္။ 

လိင�ိ�င္◌းဆိုင�ာအၾကမ္◌းဖက�ႈ

၂၀၁၁ ေ◌ ေဖဖာ◌္၀ါရီက ကိုင�ိ�ၿမိဳ႕�တင္ ◌ႏ◌ို င�ံေ◌ရးမတ��ငိမ�ႈကို သတင္◌းလိုက္ေ◌နစဥ္ CBS 
သတင္◌းေ◌ထာက္◌ႏ◌ွင္◌့ CPJ ဘုတ��ဖဲ႕၀င္◌ျဖစ�� လယ�ာလိုဂ��ိ� လိင�ိ�င္◌းဆု◌ိင�ာေ◌စာ◌္ကားမႈက 

သတင္◌းသမားမ်ားအ�တက္ ေအရး ႀကီးသည္◌့ ဤလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆု◌ိင�ာ◌ျပႆနာကို 

မီးေ◌မာင္◌းထိုး◌ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ အစီရင�ံစာတစ���တင္ CPJ က 

အျခားသတင္◌းသမားေ◌လးဒါဇင္ေ◌က်ာ◌္ကို ေ◌ �တ႕ဆံ◌ုေ◌မး◌ျမန္◌းခဲ့ၿပီး ၄င္◌းတို႔က 

ယခင�သတင္◌းလိုက�ဲ�ရာ�တင္ ေ◌ စာ◌္ကားခံခဲ့ရဖူးေ◌ၾကာင္◌းေ◌◌ျပာ◌ျပၾကပါသည္။ ေ◌◌ျ

ပာ◌ျပခဲ့ၾကသည္◌့ေအစာ◌္ကားခံခဲ့ရသူအခ်ဳိ႕မွာ အမ်ိဳးသားမ်ား ◌ျ ဖစ�ေကသာ◌္လည္◌း အမ်ားစုမွာ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား ◌ျ ဖစ�ကသည္။ ေ◌ စာ◌္ကားမႈမ်ားမွာ မြဖယ�ရာကို�င�ယ္◌ျခင္◌းမွ သည္ ေ◌

စာ◌္ကားသူမ်ားကအဓမၼျပဳက်င္◌့◌ျခင္◌းအထိ◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း 

သတင္◌းသမားမ်ားကသတင္◌းပို႔ၾကပါသည္။ 



ကိုယ္◌့ပတ္၀န္◌းက်င�ိ�သတိ◌ျပဳမိ◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ထိုေအ◌ျခေအန�တင္ ကိုယ္◌့ကိုယ္ကိုယ္ 

မ��ိ�႔ရႈ◌ျမင�ကမ��ိ� နားလည္ ◌ျ ခင္◌းသည္ လိင�ိ�င�ာအၾကမ္◌းဖက�ႈကို 

ဟန္႔တားရာ�တေင�ရးပါသည္။ CPJ ◌ႏ◌ွင္◌့ ၀ါရင္◌့◌ႏ◌ိုင္ငံ◌ျခား သတင္◌း ေ◌ထာက္◌ႏ◌ွင္◌့ 

သတင္◌းစာပညာပါေ◌မာကၡ�ဖစ�� Judith Matloff တိ◌ု႔ပါ၀င�ည္◌့ သတင္◌းသမားအုပ��မ်ား◌ႏ◌ွင္◌့ 

သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ား ပူးေ◌ပါင္◌းထားသည္◌့အ�ဖဲ႕ျဖစ�ည္◌့ International News Safety 

Institute တို႔ အသီးသီးသည္ သတင္◌းလိုက�ာ�တင္ 

လိင�ၾကမ္◌းဖက�ႈအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ေ◌လ်ာ့နည္◌းေ◌ေစရးကို ရ���ယ္၍ လုပ္ေ◌ဆာင�မည္◌့စာရင္◌းကို 

ထုတ္◌ျပ��ဲ�ၾကသည္။ ထိုအႀကံ◌ျပဳခ်က�်ားထဲမွအခ်ဳိ႕ကို အျခားသတင္◌းသမား မ်ားႏ◌ွင္◌့ CPJ 
ကတိုင�င�ဲ�သည္◌့ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးက�ၽမ္◌းက်င��မ်ား၏ အႀကံ◌ျပဳခ်က�်ားႏ◌ွင္◌့အတူ ဤလမ္◌းညႊ��ဲ�တင္ 

ထည္◌့�သင္◌းထားသည္။ 

သတင္◌းသမားမ်ားေအ��ဖင္◌့ �ိုး�ိုးႏ◌ွင္◌့ ေ◌ ဒသထံ◌ုးစံမ်ားႏ◌ွင္◌့အညီ ၀တ�ားသင္◌့သည္။ 

ဥပမာအာ◌း◌ျဖင္◌့ အခ်ဳိေ႕ဒသ မ်ား�တင္ အမ်ဳိးသမီးသတင္◌းသမားမ်ားသည္ ေ◌

ခါင္◌းအုပ္ပ၀ါမ်ား၀တ�င�င္◌့ေ◌ၾကာင္◌း အႀကံ◌ျပဳခ်င�ည္။ အမ်ဳိ◌းသမီးသတင္◌းေ◌ထာက�်ားသည္ 

အိမ္ေ◌ထာင�ွိသည္◌ျဖစ္ေ◌စမရွိသည္◌ျဖစ္ေ◌စ လက�ပ�က�တ�ကိဳး သို႔မဟုတ္ 

လ�က�ပ္◌ႏ◌ွင္◌့တူေ◌သာအရာကို ၀တ�င���ဥ္◌းစားသင္◌့သည္။ ၄င္◌းတို႔သည္ 

�ဆဲႀကိဳးမ်ား၀တ�င္◌ျခင္◌း၊ ဆံပင�ိ�◌ျမင္◌းၿမီးပံ◌ုစံစည္◌း◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ 

ဖမ္◌း�ဆဲ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့အရာတစ��ခု ၀တ�င္◌ျခင္◌းမ်ား ေ◌ ရွာင�ွားသင္◌့သည္။ 

မလိုလားအပ�ည္◌့အာရံ◌ုစိုက�ႈကို ေ◌ ရွာင�ွား����တက္ အမ်ိဳးသမီးသတင္◌းသမားမ်ားသည္ ကု◌ိယ�်ပ္ တီရွပ္ 

မ်ား၊ ဂ်င္◌းေ◌ဘာင္◌းဘီမ်ား၊ မိတ�ပ္◌ႏ◌ွင္◌့ ရတနာမ်ားကို ေ◌ ရွာင�ကဥ�င္◌့ေ◌ၾကာင္◌း 

က�ၽမ္◌းက်င��အမ်ားအျပားက အႀကံ◌ျပဳၾကသည္။ ေ◌ ခ်ာင္ေ◌ခ်ာင�����ွိသည္◌့ 

အ၀တ�စားမ်ားႏ◌ွင္◌့အတူ ခ�ၽတ�စ္ရ��က�ဲသည္◌့ ခါးပတ္ ေအလးႀကီးမ်ားႏ◌ွင္◌့ �ဘတ�ိနပ�်ားကို 

၀တ�င���ဥ္◌းစားပါ။ သာမ��ိတ�်ားထဲ�တင္ ကိရိယာမ်ားကို သိုသို သိပ�ိပ�ယ္ေ◌ဆာင္◌ျခင္◌းကလည္◌း 

မလိုလားအပ္ေ◌သာအာရံ◌ုစိုက�ႈကို ေ◌ရွာင�ွား◌ႏ◌ိုင္သည္။ အၾကမ္◌းဖက�� မ်ားကို ဟန္႔တား����တက္ 

င�ုတ္ေ◌ကာင္◌းဖ်န္◌းေ◌ဆးဘူး သို႔မဟုတ္ ေ◌ ခ�ၽးန႔ံေ◌ပ်ာက္ေ◌ဆးဖ်န္◌းဘူးကို ေ◌ ဆာင�ား 

ရ��ဥ္◌းစားပါ။   



သတင္◌းသမားမ်ားသည္ က်ယ္◌ျပန္႔သည္◌့လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးေအၾကာင္◌း◌ျပခ်က�်ားေ◌ၾကာင္◌့ 

လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က�်ား သို႔မ ဟုတ္ အကူ၀��မ္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ ခရီးအတူ�သားသင္◌့သည္၊ အလုပ�တူ 

လုပ�င္◌့သည္။ ေ◌ ဒသခံ စီစဥ္ေ◌ပးသူမ်ား၊ စကား◌ျပ��်ားႏ◌ွင္◌့ ယာဥ္ေ◌မာင္◌းမ်ားသ��ည္◌း 

◌ႏ◌ိုင္◌္ငံတကာသတင္◌းသမားမ်ားအ�တက္ ေအရးႀကီးသည္◌့ လံ◌ုၿခံ◌ဳမႈကိုေ◌ပး◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

အထူးသျဖင္◌့ ခရီး�သားေ◌နစဥ္ သို႔မဟုတ္ လူအုပ�်ားႏ◌ွင္◌့ ၀�ုန္◌းသုန္◌းကား ေအ◌ျခေအန 

မ်ားပါ၀င�ည္◌့ သတင္◌းလိုက္◌ျခင္◌းမ်ား�တင္◌ျဖစ�ည္။ သတင္◌းသမားက အလုပ��ပ္ေ◌နစ�ဥ�င္ 

ပံ့ပိုးေ◌ပးသည္◌့ ၀��မ္◌းမ်ားသည္ ေအ◌ျခေအနတစ�ပ္၏ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးကိုလႊမ္◌းၿခံ◌ဳၾကည္◌့ႏ◌ူ◌ိင�ပီး အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္အလားအလာမ်ားကို ေ◌◌ျ ပာ◌ႏ◌ိုင္သည္။ ေ◌

ဒသခံကူညီေ◌ရး၀��မ္◌းမ်ား စိစစ�ာ�တင္ ၀ီရိယစိုက��တ�န္◌ႏ◌ွင္◌့ လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က�်ားထံမွ 

အႀကံ◌ျပဳခ်က�်ားရယူရန္ အ�လေ��ရးႀကီးသည္။ သတင္◌းသမားအခ်ိဳ႕က ကူညီေ◌ရး၀��မ္◌းမ်ား၏ 

လိင�ိ�င္◌း ဆိုင�ာအၾကမ္◌းဖက�ႈ◌ျဖစ�ပ�်ားကို သတင္◌းပို႔ထားၾကသည္။ 

သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ၄င္◌းတို႔၏လုပ�န္◌းြခ�င�င္ 

အက�ၽမ္◌းတ၀င္◌ႏ◌ွင္◌့ယံ◌ုၾက��ိတ�်မႈရွိပံ◌ုေ◌ပါက�မည္◌ျဖစ္ ေ◌ သာ◌္လည္◌း 

လူစိမ္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့စကားေ◌◌ျပာဆို◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ အၾကည္◌့ခ်င္◌းဆံ◌ု◌ျခင္◌းမ်ားေ◌ရွာင�ွားရန္ 

က�ၽမ္◌းက်င��မ်ား က အႀကံ◌ျပဳပါသည္။ ဖက္◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ ၿပံ◌ဳး◌ျပျခင္◌းစသည္◌့ 

ရင္◌းႏ◌ွီးမႈကို◌ျပသည္◌့အမူအရာမ်ားသည္ လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင္ ဖက�်ားႏ◌ွင္◌့ပင္◌ျဖစ္ေ◌စ 

အဓိပၸ◌ာယေ္◌ကာ�က�ဲႏ◌ူ◌ိင�ပီး မလိုလားအပ�ည္◌့ အာရံ◌ုစိုက�ႈအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ကို◌ျမင္◌့ေ◌စသည္။ 

အမ်ိဳးသားအမ်ားစု◌ျဖစ္ေ◌သာလူအုပ�ဲသို႔၀ေင�ရာရန္ က�ၽမ္◌းက်င��မ်ားေက◌ျပာပါသည္။ 

အြစ��ဖ်ားနား�တင္ သာေ◌နၿပီး �ထက္ေ◌ပါက�ိ�စိတ�ဲ�တင�ွတ�ားပါ။ ◌ျ ဖစ္◌ႏ◌ိုင္သည္◌့အခါတိုင္◌း�တင္ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးေအစာင္◌့မ်ားရွိသည္◌့ ဟိုတယ�စ��ကိုေ◌�ရးပါ။ ၿပီးလွ်င္ 

လူ၀�င�က◌္ႏ◌ု◌ိင္ေ◌သာ◌ျပတင္◌းေ◌ပါက�်ားႏ◌ွင္◌့ လသာေ◌ဆာင�်ားပါရွိေ◌သာ အခန္◌းမ်ားကိုေ◌ရွာင�ါ။ 

ဟိုတယ�ံခါးမ်ားရွိ ေ◌ သာ့မ်ားအားလံ◌ုးကိုအသံ◌ုး◌ျပဳပါ။ ကု◌ိယ�ိ�င္ေ◌သာ့မ်ားႏ◌ွင့◌္ တံခါးလက္ 

ကိုင��အခ်က္ေ◌ပးမ်ားကိုလည္◌း အသံ◌ုး◌ျပဳရ��ဥ္◌းစားပါ။ အကယ္၍ မလု◌ိလားအပ္ေ◌သာ 

အာရံ◌ုစိုက�ံေ◌နရပါက အကာအ�ကယ္◌ျပဳရ��ာတ�မ္◌းတစ��ကို◌ျပင�ားသင္◌့သည္ ဥပမာအား◌ျဖင္◌့  

က�ၽန္ေ◌တာ◌္ က�ၽ��ရဲ႕ လုပ္ေ◌ဖာ◌္ ကိုင�က္ အလာကိုေ◌စာင္◌့ေ◌နတာ  ဟု International 

News Safety Institute က အႀကံ◌ျပဳပါသည္။ 



ေ◌ယဘုယ်အား◌ျဖင္◌့ အႏ◌ၱရာယ္◌ျမင္◌့တက္ေ◌စမည္◌့ ေအ◌ျခေအနမ်ားကိုေ◌ရွာင�ွားရန္ 

က�ၽမ္◌းက်င��မ်ားက ေ◌◌ျ ပာပါ သည္။ ထိုေအ◌ျခေအနမ်ားထဲ�တင္ 

ယံ◌ုၾက��ိတ�်ရသည္◌့ေအပါင္◌းေအဖာ◌္မ်ားမပါဘ◌ဲ ေ◌၀းလံသည္◌့ေ◌နရာမ်ား�တင္ ေ◌နထိုင္◌ျခင္◌း၊ 

တရား၀င�ဟုတ္ေ◌သာ သို႔မဟုတ္ လူစိမ္◌းမ်ားပါေ◌သာ အငွားယာဥ�်ားကိုစီး◌ျခင္◌း၊ လူစိမ္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

ကိုယ�ာရွိ◌ႏ◌ိုင္◌္မည္◌့ ဓာတ္ေ◌လွကားမ်ား၊ စႀက◌ႍလမ္◌းမ်ားကိုသံ◌ုး◌ျခင္◌း၊ ေ◌

နရာေအ◌ျခေအနကိုေအသအခ်ာမသိဘဲ တစ္ဦးတည္◌းအျပ�င�က�ား◌ျခင္◌း၊ 

အမ်ဳိးသားသတင္◌းရင္◌း◌ျမစ�်ား သို႔မဟုတ္ ကူညီသည္◌့၀��မ္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ အခ်ိန္ 

အၾကာႀကီးေ◌��ခင္◌းတို႔ ပါ၀င�ည္။ သတင္◌းခန္◌းအယ�ီတာမ်ားႏ◌ွင့◌္ 

ပံ◌ုမွ��ဆက��သယ္◌ျပဳ◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ သင္◌့အ�တက္ ေ◌ ရာ ကူညီသည္◌့၀��မ္◌းမ်ားအ�တက�ါ 

ဆ�က�ယ���တင္◌းအခ်က�လက�်ားကို စုေ◌ဆာင္◌း◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ◌ျ ဖန္ေ႔၀ျခင္◌းသည္  

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးအ�တက္ အၿမဲတမ္◌းေ◌ကာင္◌းြမန္ေ◌သာေအလ့အထျဖစ�ည္။ သင္၏လုပ�န္◌းဆု◌ိင�ာ 

အဆက��သယ�်ားႏ◌ွင္◌့ ေ◌ ဒသဆိုင�ာေအရးေ◌ပၚအဆက��သယ�်ားအပါအ၀င္ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးနပံါတ္မ်ားပါ၀င�ည္◌့ မိုဘိုင္◌းဖုန္◌းတစ�ံ◌ုးကိုေ◌ဆာင�ားပါ။ 

ပုဂၢိဳလ္ေ◌ရးဆိုင�ာအခ်က�လက�်ားေ◌ပးရာ�တင္ သိုသိပ�ႈရွိပါေ◌စ။ 

အကယ္၍သတင္◌းသမားသည္ လိင�ိ�င္◌းဆု◌ိင�ာတိုက�ိ�က�ႈ◌ျဖစ္ေ◌တာ့မ��� သိ◌ျမင�ါက သူ သို႔မဟုတ္ 

သူမက ေအနအထားေ◌◌ျပာင္◌း�သားရန္ တစ��ခုကိုလုပ�င္◌့၊ ေ◌◌ျ ပာသင္◌့သ��� 

က�ၽမ္◌းက်င��မ်ားကအႀကံေ◌ပးပါသည္။ ၾကားႏ◌ူ◌ိင�ည္◌့အ�ကာေအ၀းအ�တင္◌းလူမ်ားရွိလွ်င ္ေ◌

အာ◌္ဟစ�ကူအညီေ◌တာင္◌း◌ျခင္◌းသည္ နည္◌းလမ္◌းတစ�� ◌ျ ဖစ�ည္။ အဲဒါ ရဲကားလား  ဆိုသည္◌့ 

ေမမွ်ာ◌္လင္◌့သည္◌့အရာတစ��ခုကို ေ◌ အာ◌္ဟစ�ိ�က္◌ျခင္◌းသည္ ေ◌ နာက္ နည္◌းလမ္◌းတစ��◌ျဖစ�ည္။ 

ရန္◌ျပဳသူကို ထိတ�န္ေ႔စသည္◌့ တစ�ံ◌ုတစ��ကိုပစ�်�ခင္◌း၊ �ခဲလိုက္◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ 

ပစ္ေ◌ပါက�ိ�က္◌ျခင္◌းသည္ တတိယနည္◌းလမ္◌းတစ��◌ျဖစ�ည္။ ေ◌ သးေ◌ပါက�်�ခင္◌း သို႔မဟုတ္ 

ကိုယ္◌့ကိုယ�ိ�ယ္ ညစ�တ္ေ◌အာင��ပ�ိ�က္◌ျခင္◌းသည္ ေ◌နာက္ေ◌◌ျခလွမ္◌းတစ�ပ္◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

လူသား◌ျခင္◌းဆိုင�ာလုပ�န္◌းမ်ား�တင္ ပါ၀င္ေ◌ဆာ�င�က�ည္◌့ အလုပ�မားမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

မူ၀ါဒခ်မွတ��မ်ားအ�တက္ ေ◌ �ဆးေ◌ႏြ◌း�ပဲ◌ျဖစ�ည္◌့ Humanitarian Practice Network သည္ 

သတင္◌းသမားမ်ားႏ◌ွင္◌့ဆက�ပ�ည္◌့ အႀကံ◌ျပဳ ခ်က�ခ်ဳိ႕ပါ၀င�ည္◌့ လံ◌ုၿခံ◌ဳမႈလမ္◌းညႊ��စ��ကို 



ထုတ္◌ျပ��ဲ�သည္။ UK �တေင�◌ျခစိုက�ည္◌့ Overseas Development Institute 
၏အစိတ�ပိုင္◌းတစ��◌ျဖစ�ည္◌့ HPN က လူတစ္ဦးခ်င္◌းေအ��ဖင္◌့ ေ◌ ဒသဆိုင�ာ   

ဘာသာစကားဗဟုသုတရွိထားၿပီး တိုက��◌ိက�ႈ◌ျဖင္◌့ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ံရပါက 

ေအ◌ျခေအနကိုေ◌◌ျပာင္◌းရန◌္ နည္◌းလမ္◌း တစ��အျဖစ္ စကားအခ်ဳိ႕၊ ၀ါက်အခ်ဳိ႕ကိုေ◌◌ျပာဆိုရန္ 

အႀကံ◌ျပဳထားသည္။

လိငပ္ိုင္◌းဆု◌ိင�ာတိုက�ိ�က�ႈႏ◌ွင္◌့ႀကံ◌ဳေ◌�တ႕ရခ်ိ���င္ ကိုယ္◌့အသက�ိ� ကာ�ကယ�န္၊ ေ◌စာင္◌့ေ◌ရွာက���ွာ 

ဆက�ပ္ ေ◌ နသည္◌့ လမ္◌းညႊ��ႈ◌ျဖစ���� HPN ◌ႏ◌ွင္◌့ အျခားက�ၽမ္◌းက်င��မ်ားေက◌ျပာပါသည္။ 

တိုက��◌ိက�ာသူမ်ားကို ◌ျ ပ��ိ�က��◌ိက�န္ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ကိုယ�ံ�ပညာက�ၽမ္◌းက်င�ႈကို ေ◌

လ့လာထားသင္◌့သ��� အခ်ဳိ႕ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာက�ၽမ္◌းက်င��မ်ားက အႀကံ◌ျပဳပါသည္။ 

တစ��က�င�ည္◌း ရန္◌ျပဳလာသူကို◌ျပ��ည္ တိုက�ိ�က္◌ျခင္◌းသည္ ေ◌

ေသစ◌ႏ◌ိုင္ေ◌လာက�ည္◌့အၾကမ္◌းဖက�ႈအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ကို တိုးြပားေ◌စ◌ႏ◌ု◌ိင္သ��� က�ၽမ္◌းက်င�� 

အခ်ိဳ႕က ယံ◌ုၾက��ကသည္။ ထည္◌့�သင္◌းစဥ္◌းစားရမည္◌့အခ်က�်ားမွာ ရန္◌ျပဳလာသူေအရအ�တက္၊ 

လက�က�်ား ပါ၀င္◌ျခင္◌းရွိမရွိ၊ ေအနအထားက လူ◌ျမ�င�င္◌း�တင္ သို႔မဟုတ္ 

လူ◌ျမ�င�ယ�ာ�တင◌္ျဖစ္◌ျခင္◌းတို႔ျဖစ�ည္။ အကယ္၍ ရန္◌ျပဳသူက စတင�ိ�က�ိ�က�ာေ◌နရာမွ 

ေ◌နာက�စ္ေ◌နရာသိုေ႔ခေၚဆာ�င�ား���ကိဳးစားပါက ◌ျ ပ����ိ�က္ ခိုက�န္ 

အခ်ဳိ႕က�ၽမ္◌းက်င��မ်ားကအႀကံ◌ျပဳသည္။

သတင္◌းသမားတစ္ဦးသည္ အစိုးရ၏အထိန္◌းသိမ္◌းခံ��ခင္◌း သို႔မဟုတ္ 

ပံ◌ုမွ��ဟုတ�ည္◌့တ�ပ�ဲ႕မ်ား၏ ဖမ္◌းဆီး ◌ျ ခင္◌းခံရသည္◌့အခါမ်ား�တင�ည္◌း 

လိင�ိ�င္◌းဆိုင�ာေ◌စာ◌္ကားမႈ◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္သည္။ ေအစာင္◌့မ်ားႏ◌ွင္◌့ သို႔မဟုတ္ ဖမ္◌းဆီး 

ထားသူမ်ားႏ◌ွင္◌့ ဆက�ံေ◌ရးတည္ေ◌ဆာက�ား◌ျခင္◌းက တိုက�ိ�က�ႈပံ◌ုစံအားလံ◌ုး၏အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ကို ေ◌

လ်ာ့က် ေ◌ ကာင္◌းေ◌လ်ာ့ေက်စ◌ႏ◌ိုင္မည္။ သို႔ရာ�တင္ ေ◌ စာ◌္ကားမႈသည္◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္◌္ဆဲ◌ျဖစ�ပီး ေ◌

�ရးခ်ယ�ရာနည္◌းလမ္◌း အနည္◌းငယ္ သာရွိေ◌ကာင္◌းရွိ◌ႏ◌ိုင္◌္မ��ိ� သတင္◌းသမားမ်ားက 

သတိထားသင္◌့သည္။ ကိုယ္◌့အသက�ိ� ကာ�ကယ္◌ျခင္◌းသည္ အဓိကရ��ွန္◌းခ်က္◌ျဖစ�ည္။ 

အာရံ◌ုစိုက�ႈကိုတိုး◌ျမွင္◌့ရန္◌ႏ◌ွင္◌့ ေ◌ �ဆးေ◌ႏြ◌းမႈကိုအားေ◌ပးရန္ နည္◌းလမ္◌းတစ�ပ��ဖစ္ 

သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားသည္ ၄င္◌းတို႔၏လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးလ�က�ဲမ်ား�တင္ 



လိင�ိ�င္◌းဆိုင�ာတိုက�ိ�က�ႈအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္◌ႏ◌ွင္◌့ပတ�က�ည္◌့ လမ္◌းညႊ��်က�်ား ကို ထည့◌္�သင္◌းသင္◌့သည္။ 

သတင္◌းသမားမ်ားအား လိင�ိ�င္◌းဆိုင�ာတိုက�ိ�က�ႈႏ◌ွင္◌့ပတ�က�ည္◌့ သီးသန္႔ လမ္◌းညႊနမ္ွတ�မ္◌းမ်ား 

အကန္႔အသတ္◌ျဖင္◌့ရွိေ◌ေနသာ◌္◌ျငား သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားက အဓမၼျပဳက်င္◌့မႈကို 

လက�က�စ��အျဖစ�သံ◌ုး◌ျပဳသည္◌့ ပဋ◌ိပကၡနယ္ေ◌◌ျမမ်ား၊ 

တရားဥေပဒစိုးမိုးေ◌ရးအားနည္◌းသည္◌့◌ႏ◌ိုင္ငံမ်ားႏ◌ွင္◌့ လိင�ိ�င္◌းဆိုင�ာ���ိ�မႈ◌ျဖစ္ေ◌လ့ရွိေ◌သာ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္◌္ပိုႀကီးသည္◌◌့ႏ◌ိုင္◌္ငံမ်ားကို သတ�ွတ္ေ◌ဖာ◌္◌ျပ◌ႏ◌ိုင္သည္။ အ�ဖဲ႕ အစည္◌းမ်ားသည္ 

လိငပ္ိုင္◌းဆု◌ိင�ာတိုက�ိ�က�ႈမ်ားကို တံု႔◌ျပ��ံ◌ုႏ◌ွင့◌္ပတ�က�ည္◌့ ရွင္◌းလင္◌းေ◌သာမူ၀ါဒမ်ား 

ခ်မွတ�ား◌ႏ◌ု◌ိင္သည္။ ထိုမူ၀ါဒမ်ားက သတင္◌းသမားမ်ား၏ ေ◌ ဆးကုသမႈဆိုင�ာ၊ 

ဥေပေဒၾကာင္◌းဆိုင�ာႏ◌ွင္◌့ စိတ�ိ�င္◌းဆိုင�ာပံ့ပိုးမႈလိုအပ�်က�ိ� ကို�င�ယ္ေ◌◌ျဖရွင္◌းေ◌ပးသည္။ 

လိင�ိ�င္◌းဆု◌ိင္ရာတိုက�ိ�က�ံရသည္◌့ အမႈမ်ား ကို ကို�င�ယ္ေ◌◌ျဖရွင္◌းရသည္◌့မန္ေ◌နဂ်ာမ်ားသည္ 

သတင္◌းသမား၏လွ်ဳိ႕၀ွက�ားလိုမႈကို စာနာ နားလ��မည္ ◌ျ ဖစ�ပီး ထိုကဲ့သို႔ေအ�တ႕အႀကံ◌ဳ၏ 

စိတ�ိ�င္◌းဆိုင�ာအက်ိဳးသက္ေ◌ရာက�ႈကို သတိထားရမည္။ သတင္◌းသမား၏ 

လေတ�လာလိုအပ�်က�်ားထဲ�တင္ စာနာနားလ��ႈ၊ ေ◌လးစားမႈႏ◌ွင္◌့ လံ◌ုၿခံ◌ဳမႈတို႔ ပါ၀င�ည္။  

ေ◌စာ◌္ကားတိုက�ိ�က�ံရသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားသည◌္ 

တိုက��◌ိက�ႈေအၾကာင္◌းသတင္◌းပို႔ျခင္◌းကို သင္◌့ေ◌လ်ာ◌္သည္◌့ ေ◌

ဆး၀ါးဆိုင�ာကူညီမႈရရန္◌ႏ◌ွင္◌့ အျခားသူမ်ားအ�တက�ံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ရွိမႈကို 

မွတ�မ္◌းတင���ည္◌းလမ္◌း တစ��အျဖစ္ စဥ္◌းစားေ◌ကာင္◌းစဥ္◌းစား◌ႏ◌ိုင္◌္သည္။ 

အခ်ိဳ႕သတင္◌းသမားမ်ားက အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ရွိသည္◌့သတင္◌းမ်ားကို လု◌ိက္ေ◌နစ�ဥ�င္ ၄င္◌းတို႔ကို 

အားႏြ◌ဲ႕သူမ်ားအျဖစ္ အျမင�ခံလိုေ◌သာေ◌ၾကာင္◌့ လိင�ိ�င္◌းဆိုင�ာေ◌စာ◌္ကားမႈကို 

သတင္◌းပို႔ရ���န္႔ဆုတ�ကျခင္◌း◌ျဖစ���� CPJ ကိုေ◌◌ျပာ◌ျပပါသည္။ သတင္◌းသမားမ်ားသည◌္ 

အနာဂ�တ�င္ သတင္◌းလိုက���ာ၀��်ားဆံ◌ုးရႈ◌ံးမွာကို ေ◌ ၾကာက�ရာမလိုဘဲ ပံ့ပိုးမႈႏ◌ွင့◌္အကူအညီကို 

ရမ��� ယံ◌ုၾက��ႈ◌ျဖင္◌့ ေ◌ စာ◌္ကားတိုက�ိ�က�ႈမ်ားေအၾကာင္◌း သတင္◌းပို႔◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ 

ပတ္၀န္◌းက်င�စ��ကို သတင္◌းခန္◌းစီမံခန္႔�ခဲသူမ်ားက ဖ��ီးသင့္ပါသည္။ 

သတင္◌းသမားမ်ားကာ�ကယ္ေ◌ရးေ◌ကာ◌္မတီ The Committee to Protect Journalists)က  

လိင�ိ�င္◌းဆိုင�ာ ေ◌ စာ◌္ကားတိုက�ိ�က�ႈ◌ျဖစ�ပ�်ားအား မွတ�မ္◌းတင�န္ ပိုင္◌း◌ျဖတ�ားပါသည္။ 



သတင္◌းသမားမ်ားက ထိုကဲ့သို႔ ေ◌ သာအမႈမ်ားကို သတင္◌းပို႔����တက္ CPJ 
ကိုဆ�က�ယ�က���ိ��က�န္◌းပါသည္။ အမႈတစ��ႏ◌ွင္◌့ ပတ�က္ သည္◌့သတင္◌းအခ်က�လက�ိ� 

လူသိ�ွင�ကားေ◌ၾကညာမ��ား၊ လွ်ဳိ႕၀ွက�ားမ��ားဆိုသ��ွာ ထို သတင္◌းသမား၏ 

ကိုယ�ိ�င�ံ◌ုး◌ျဖတ�ိ��င�င္◌့◌ျဖစ�ါသည္။ 

အဖမ္◌းခံရသည္◌့ေအ◌ျခေအနမ်ား

ေ◌ေြငၾကးအ�တက္ သို႔မဟုတ္ ◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌ရးအက်ိဳးအျမတ��တက္ သတင္◌းသမားမ်ားကို ◌ျ

ပန္ေ◌ပး�ဆဲမႈမ်ားသည္ CPJ ၏ ၃၁ ◌ႏ◌ွ စ�ာသမိုင္◌းေ◌ၾကာင္◌းအ�တင္◌း မၾကာခဏျဖစ�ဲ�ပါသည္။ 

CPJ ၏သုေ◌တသ��ပဳခ်က�ရ ကိုလံဘီယာ၊ ဖိလစ�ိ�င္၊ �ုရွ၊ အီရတ္၊ ပါကစၥတန္၊ အာဖဂ��စၥတန္၊ 

မကၠဆီကိုႏ◌ွင္◌့ ဆိုမာလီယာ ◌ႏ◌ိုင္◌္ငံတို႔�တင္ ◌ျ ပန္ေ◌ပးအမႈ ေ◌ ပါင္◌းမ်ားြစာကို 

သတင္◌းပို႔ခဲ့သည္။ အာဖဂ��စၥတန္ တစ္◌ႏ◌ိုင္◌္ငံထဲ�တင္ ၂၀၀၇မွ၂၀၁၁အထိ 

သတင္◌းသမားမ်ားႏ◌ွင္◌့ မီဒီယာလုပ�ားအနည္◌းဆံ◌ုး ၂၀ နီးပါးသည္ သူပု��်ား သို႔မဟုတ္ 

ရာဇ၀တ��ပ��မ်ား၏ ◌ျ ပန္ေ◌ပး�ဆဲ◌ျခင္◌းကို ခံခဲ့ရသ��� CPJ သုေ◌တသနကျေပနပါသည္။ 

၄င္◌းတို႔ထဲမွ အနည္◌းဆံ◌ုးႏ◌ွစ္ဦး ေ◌သဆံ◌ုးခဲ့သည္။ 

ေအကာင္◌းဆံ◌ုးေ◌◌ျေဖဆးမွာ ႀကိဳတင�ာ�ကယ္◌ျခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ရွိသည္◌့နယ္ေ◌◌ျမမ်ား�တင္ အ�ဖဲ႕ျဖင္◌့ခရီး�သား ၿပီး အယ�ီတာမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

ယံ◌ုၾက��ိတ�်ရသည္◌့ေ◌ဒသခံတစ္ဦးက သင္◌့အစီအစဥ�်ားကိုသိေ◌နတာ ေ◌ သခ်ာပါေ◌စ။ 

သင္ေ◌ပ်ာက�ံ�းေ◌နလွ်င ္ေ◌ခၚဆိုရမည္◌့လူမ်ားႏ◌ွင္◌့အ�ဖဲ႕မ်ားကို ဆ�က�ယ�မည္◌့အခ်က�လက�်ားပါသည္◌့ 

ေအရးေ◌ပၚအစီအစဥ�စ��ကို◌ျပင�င◌္ထားပါ။ အယ�ီတာမ်ား၊ 

ယံ◌ုၾက��ိတ�်ရသည္◌့အဆက��သယ�်ားႏ◌ွင္◌့ ႀကိဳတင္ေ◌�ဆးေ◌ႏြ◌းရာ�တင္ 

သင�ဆက��သယ္◌ျပတ�ည္◌့ကာလ မ��ွ်ၾကာရွည္လွ်ငေ္အရးေ◌ပၚအျဖစ�တ�ွတ္ ရမ��ိ� ဆံ◌ုး◌ျဖတ�ါ။ 

အကယ္၍သင�ဖမ္◌းခံရပါက ◌ျ ပန္ေ◌ပး�ဆဲသူတစ္ဦးက 

ပထမဆံ◌ုးလုပ္ေ◌ကာင္◌းလုပ္◌ႏ◌ူ◌ိင�ည္◌့အရာမွာ သင္◌့နာမည္ ကို အင�ာန�က�င္ 

ရွာၾကည္◌့◌ျခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ အင�ာန�က�င�ွိသည္◌့ သင္◌့ေအၾကာင္◌းအရာတိုင္◌းကို ◌ျ ပန္ေ◌ပး 



�ဆဲသူမ်ားကျမ�င�ားမည္◌ျဖစ�ည္။ သင���ည္◌့ေ◌နရာ�တင္ အလုပ��ပ�ည္၊ သတင္◌းဘယ္◌ႏ◌ွပုဒ္ေ◌ရးထား 

ၿပီးၿပီ၊ သင္၏ပုဂၢလိကႏ◌ွင္◌့လုပ�န္◌းဆိုင�ာဆက◌္◌ႏႊယမ္ႈမ်ား၊ သင္◌့အိမ္◌ႏ◌ွင္◌့ 

သင္◌့မိသားစုတ��ိ�းမ်ား◌ျဖစ္ေ◌ကာင္◌း ◌ျ ဖစ္ ◌ႏ◌ိုင္သည္။ သင္က 

�အ��ိ�င္◌းေ◌ပၚမွာေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌့ သင္◌့ေအၾကာင္◌း�တင္ ပုဂၢိဳလ္ေ◌ရးေအသးစိတ�်ား 

သို႔မဟုတ္ ◌ႏ◌ိုင္◌္ငံေ◌ရးတိမ္◌းညႊတ�ႈမ်ားကို ကန္႔သတ�်င္ ကန္႔သတ�ားေ◌ပလိမ့◌္မည္။ 

သင္◌့မိသားစု၊ ေ◌ ေြငၾကး ေအ◌ျခေအန၊ သတင္◌းလိုက္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ 

◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌ရးဆက္◌ႏႊယမ္ႈမ်ားႏ◌ွင္◌့ ပတ�က�ည္◌့ ခက�ဲေ◌သာေ◌မးြခန္◌းမ်ားကိုေ◌◌ျဖရန္◌ျပင�င္ ထားပါ။ 

���ိ�သည္◌့ပတ္၀န္◌းက်င�င�ကားမႈ�တင္ ကို�င�ယ္ေ◌◌ျဖရွင္◌းသည္◌့နည္◌းလမ္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

�ွင�န္ေ◌ရးဆိုင�ာက�ၽမ္◌း က်င�ႈမ်ားပါ၀င�ည္။ ထိုအခ်က�်ားထဲ�တင္ ပါ၀င�ည္◌့ ဖမ္◌းဆီးထားသူမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

ဆက�ံေ◌ရးတည္ေ◌ဆာက္◌ျခင္◌း သည္ ေအစာင္◌့မ်ားက 

သင္◌့အားအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္◌ျပဳ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့အြခင္◌့ေအရးကို ေ◌ လွ်ာ့ခ◌်ႏ◌ိုင္သည္◌့ ေ◌◌ျ

ခလွမ္◌းတစ�ပ္◌ျဖစ္ သည္။ ေအစာင္◌့မ်ားႏ◌ွင္◌့ ပူးေ◌ပါင္◌းေ◌ဆာ�င�က�ါ၊ သိုေ႔သာ◌္ 

၄င္◌းတို႔အားႏ◌ွစ�ိမ္◌့ရန္ မႀကိဳးစားပါႏ◌ွင္◌့။ သင�တ္◌ႏ◌ိုင္ သမွ်ေအကာင္◌းဆံုးအ◌ျဖစ္ 
မိမိသ��ိ�က�ိ�က္ေ◌ရးသမားမဟုတ္၊ ေ◌ လ့လာေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့သူသာ◌ျဖစ္သ��ိ�ေ◌သာ 

မိမိ၏အခန္◌းက႑ကိုလည္◌းေ◌ကာင္◌း၊ မိမိအလုပ�ည္ ဘက�ားလံ◌ုးမွသတင္◌းေ◌�တကို 

တင္◌ျပေရၾကာင္◌းကို ရွင္◌း◌ျပ ပါ။ ဒုကၡႀကံ◌ဳေ◌နရခ်ိ���င္ သင္◌့ကိုယ�င�်င္◌့ခ်ိ��ါ။ 

ၿပီးလွ်င�တ္◌ႏ◌ိုင္သမွ် ေဥပကၡာ◌ျပဳထားပါ။ လႊတ္ေ◌ပးမည္◌့ ကတိမ်ား ေ◌

ရာက�်ေင�ွရာက�ာပါလိမ္◌့မည္။ သတ�စ���ခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈမ်ား လုပ္ေ◌ကာင္◌းလုပ◌္◌ႏ◌ိုင္ပါသည္။ 

အုပ��လိုက�ဖမ္◌းခံရသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားသည္  သူတို႔ကို ေအစာင္◌့မ်ားက �ခဲထားမည္◌့အစား 

အတူတူ ေ◌ ပါင္◌း ထားေ◌အာင္◌ျပဳမူသင္◌့သည္။ ထိုသို႔လုပ�ာ�တင္ 

ေအစာင္◌့မ်ား၏အမိန္႔မ်ားကိုပူးေ◌ပါင္◌းေ◌ဆာ�င�က္◌ျခင္◌း၊ တ�စ�ဲ႕ 

လံ◌ုးကိုအတူတူထား◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌့ ၄င္◌းတို႔အလုပ�က�ာသ��� ေအစာင့◌္မ်ားကို စည္◌းရံ◌ုးရန္◌ျဖစ�ည္။ 

အဖမ္◌းခံ ေ◌ နရခ်ိ���င္ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ အခ်င္◌းခ်င္◌းစိတ�ိ�င္◌းဆိုင�ာအားေ◌ပးသင့◌္သည္။ 

စည္◌းလံ◌ုးညီ�ညတ�ႈရွိ◌ျခင္◌း သည္ အဖမ္◌းခံရသူတိုင္◌း ေ◌

အာင္ေ◌အာင္◌ျမင္◌ျမ�င�တ္ေ◌◌ျမာက္◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ အြခင္◌့ေအရးကို အကူအညီ◌ျဖစ္ေ◌စသည္။ 



အဖမ္◌းခံရခ်ိ���တင္◌း�တင္ �ထက္ေ◌◌ျပး�လတ္ေ◌◌ျမာက္◌ႏ◌ိုင္သည္◌့အြခင္◌့အလမ္◌းမ်ား ေ◌

ပေၚကာင္◌းေ◌ပၚလာ◌ႏ◌ိုင္သည္။ သိုေ႔သာ◌္ ေ◌ အာင္◌ျမင္◌ႏ◌ိုင္သည္◌့အြခင္◌့ေအရး 

အ�လန္႔အ�လ��ိ�နည္◌းၿပီး ေမအာင္◌ျမင�ါကျဖစ�ာ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ ဆိုး�ရား သည္◌့အက်ဳိးဆက�်ားကို ခ်ိ��ရန္ 

၀ါရင္◌့သတင္◌းသမားမ်ားႏ◌ွင္◌့ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးက�ၽမ္◌းက်င��မ်ားက သတိေ◌ပးထား သည္။ ၂၀၀၉ 

ခုႏ◌ွစ� ပါကစၥတ���င္ နယူးေ◌ယာက�ိ�င္◌းမ�တင္◌းေ◌ထာက္ David Rohde ◌ႏ◌ွင္◌့ ေ◌ ဒသခံ      

သတင္◌းေ◌ထာက္ Tahir Ludin တို႔သည္ ၄င္◌းတို႔ကို ခုနစ�ၾကာေ◌အာင�မ္◌းထားသည္◌့ 

တာလီဘ��်ားလက�ွ �ထက္ေ◌◌ျပး�လတ္ေ◌◌ျမာက�ဲ�သည္။ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ားကိုခ်ိ��ၿပီးသည္◌့ေ◌နာ�က�င္ 

၄င္◌းတို႔ႏ◌ွစ္ဦးက ၄င္◌းတို႔အားဖမ္◌း ထားသူမ်ားသည္ သူတို႔ကိုလႊတ္ေ◌ပးေ◌ရးအ�တက္ 

ေအလးအနက�ွိႏႈ◌ိင္◌းေ◌��ခင္◌းမဟုတ�ည္◌့အ�တက္ �ထက္ေ◌◌ျပး ၾကရန္  ဆံ◌ုး◌ျဖတ�ဲ�ၾကသ��� 

Rohde ေကနာက�ိ�င္◌း�တင္ ေ◌ ရးခဲ့သည္။ သို႔ရာ�တင္ အခ်ဳိ႕ဖမ္◌းဆီးသူမ်ား၌ 
အဆင္◌့ဆင္◌့�ကပ�ဲမႈစနစ�စ�� ရွိေ◌ကာင္◌းရ◌ွိႏ◌ိုင္သည္။ ထိုစနစ�ရ သင�ည ္ လႊတ္ေ◌ပးထိုက�ည္◌့ 

သတင္◌း ေ◌ထာက�စ္ဦး◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း သက္ေ◌သျပြခင္◌့ေရကာင္◌းရ◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

အဖမ္◌းခံရသည္◌့ေအ◌ျခေအန�တင္ အယ�ီတာမ်ားႏ◌ွင္◌့မိသားစု၀င�်ား 

ပူးေ◌ပါင္◌းလုပ္ေ◌ဆာင�ကရန္လည္◌း တို�က�န္◌း ပါသည္။ အဖမ္◌းခံရသည္◌့ေအ◌ျခေအနကို 

အတည္◌ျပဳ◌ႏ◌ိုင္သည္◌ႏ◌ွင္◌့တစ�ပိဳင�က္ ၄င္◌းတို႔က ဖမ္◌းဆီးသည္◌့ ◌ႏ◌ိုင္ငံ 

�တင္◌းရွိအစိုးရကိုယ�ားလွယ�်ားႏ◌ွင္◌့ အဆက��သယ္◌ျပဳထားသင္◌့ၿပီး 

သတင္◌းအ�ဖဲ႔အစည္◌းတ��ွိရာ◌ႏ◌ိုင္ငံႏ◌ွင္◌့ သတင္◌းသမားတစ္ဦးခ်င္◌းစီ၏ ဇာတိ◌ႏ◌ိုင္ငံမ်ားရွိ 

အာဏာပိုင�်ားႏ◌ွင္◌့လည္◌း အဆက��သယ္◌ျပဳထားသင္◌့သည္။ ၄င္◌းတို႔သည္ 

စစ��က�င��ၽမ္◌းက်င�ည္◌့သံတမ��်ား၊ ပုဂၢလိကလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးက�ၽမ္◌းက်င��မ်ားႏ◌ွင္◌့ CPJ ကဲ့သို႔ 

သတင္◌းအုပ��မ်ားထံမွ အႀကံဥာဏ္ေ◌တာင္◌းသင္◌့သည္။ International News Safety Institute �တင္ 

ဓားစာခံ က�ၽမ္◌းက်င��မ်ားကို အႀကံေ◌ပး◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ Global Hostage Crisis Help Centre 
ရွိသည္။ The Dart Center for Journalism & Trauma က မိသားစု၀င�်ားႏ◌ွင္◌့အျခားသူမ်ားအ�တက္ 

မ��ိ�ေ႔�ဆးေ◌ႏြ◌းအႀကံေ◌ပးမႈရယူရမ��ိ� ထိခု◌ိက��မ်ားအား အႀကံေ◌ပး◌ႏ◌ိုင္သည္။ အခန္◌း၁၀ 

စိတ�ိစီးမႈဆိုင�ာတံု႔◌ျပန္◌ျခင္◌းမ်ားကိုၾကည္◌့ပါ။  ဖမ္◌းဆီးသူ မ်ား၏ေ◌တာင္◌းဆိုခ်က�်ားကို 

လိုက္ေ◌လ်ာ◌ႏ◌ိုင္◌္◌ျခင္◌းရွိမရွိမွာ ခက�ဲေ◌သာေ◌မးြခန္◌း◌ျဖစ�ည္။ ဒုကၡကိုဆက�ကံ◌ဳေ◌နရ ခ်ိ���င္ 

စိတ�ွ��ႈႏ◌ွင္◌့စိတ�ံစားမႈမ်ားကို စမ္◌းသပ္◌ျခင္◌းခံရမည္◌ျဖစ�ည္။ 



အယ�ီတာမ်ားႏ◌ွင္◌့ေ◌�ဆမ်ိဳးမ်ားသည္ အာဏာပိုင�်ားႏ◌ွင္◌့ၾကားခံဆ�က�ယ္ေ◌ပးၿပီး ေ◌◌ျ

ပာေ◌ရးဆိုြခင္◌့ရွိသူတစ္ဦးကို သတ�ွတ�ား◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌့ စည္◌းလံ◌ုးညညီႊတ�ႈကို◌ျပသရန္ 

အြစမ္◌းကု��ကိဳးစားသင္◌့သည္။ အာဏာပိုင�်ားကလည္◌း မိသားစုႏ◌ွင္◌့လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က�်ား၏ 

ဆႏၵႏ◌ွင္◌့ကင္◌း�လတ္၍ ဆန္႔က်င္၍  ဆံ◌ုး◌ျဖတ�်က�်ားခ် ေ◌ ကာင္◌းခ်လိမ့◌္မည္။ သို႔ရာ�တင္ 

အာဏာပိုင�်ားႏ◌ွင္◌့မီဒီယာမ်ားထံ ရွင္◌းလင္◌း◌ျပတ�ားၿပီးအစဥတ္စု◌ိက္◌ျဖစ္ေ◌သာ 

သတင္◌းစကားေ◌ပး◌ျခင္◌း က ဆံ◌ုး◌ျဖတ�်က�်�ခင္◌းေအပၚ 

ထိထိေ◌ရာက္ေ◌ရာက�ႊမ္◌းမိုး◌ႏ◌ိုင္ြခင◌္◌့ေရစႏ◌ိုင္ပါသည္။

အစိုးရအမ်ားစု�တင္ ◌ျ ပန္ေ◌ပး�ဆဲၿပီးေ◌ေြငတာင္◌း◌ျခင္◌းကိုေမပးရန္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ�ားသည္။ 

သိုေ႔သာ◌္ လက္ေ◌�တ႔ �တင္ ◌ျ ပင�စ္◌ႏ◌ွင့◌္ဂ်ပ��စိုးရမ်ားအပါအ၀င္ အစိုးရအမ်ားအျပားသည္ 

အဖမ္◌းခံသတင္◌းသမားမ်ားလႊတ္ေ◌ပးေ◌ရး အ�တက္ ◌ျ ပန္ေ◌ပးေ◌ြငမ်ားေ◌ပးဖူးသ���သိရွိရသည္။ 

အယ�ီတာမ်ားႏ◌ွင္◌့ မိသားစု၀င�်ားသည္ အစိုးရကယ္ ဆယ္ေ◌ရးစစ�င္ေ◌ရးအစီအစဥ္◌ႏ◌ွင့◌္ပတ�က�ည္◌့ 

ဆံ◌ုး◌ျဖတ�်က�်ားေအပၚ�တင္ လႊမ္◌းမိုး◌ႏ◌ိုင္◌္မည◌္ သို႔မဟုတ္ မလႊမ္◌းမိုး◌ႏ◌ိုင္◌္ 

ၿဗိတိသွ်အစိုးရသည္ အယ�ီတာမ်ားႏ◌ွင္◌့ေ◌◌ျပာဆိုသည္။ သိုေ႔သာ◌္ေ◌နာက�ိ�င္◌း�တင္ နယူးေ◌ယာက္ 

တိုင္◌းမ္သတင္◌းစာအ�တက�လုပ��ပ္ေ◌နသည္◌့ ၿဗိတိသွ်အိုင္◌းရစ္◌ႏ◌ိုင္◌္ငံသားကို အာဖဂ��စၥတ���င္ 

၂၀၀၉ ခုႏ◌ွစ္ က ကယ�င္ေ◌ရးအစီအစဥ္၌ အမိန္ေ႔ပးသည္◌့ဆံ◌ုး◌ျဖတ�်က�ိ� 

၄င္◌းတို႔ဘာသာခ်မွတ�ဲ�သည္။ နယူးေ◌ယာက္ တု◌ိင္◌းမ္သတင္◌းေ◌ထာက္ Stephen Farrell 
ကိုကယ�င္◌ႏ◌ိုင္လိုက�ည္။ သိုေ႔သာ◌္ ၄င္◌းအ�တက္ စီစဥ��အျဖစ္ လုပ�ိ�င္ေ◌ပးသည္◌့ 

အာဖဂ��တင္◌းသမား◌ျဖစ�� Sultan Mohammed Munadi ေ◌သဆံ◌ုးခဲ့သည္။ 

◌ျပန္◌္ေ◌ပး�ဆဲသူမ်ားသည္ သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းတစ��ကို ၀ါဒ�ဖန္ေ႔ပးရန္ သို႔မဟုတ္ 

၄င္◌းတို႔၏အျမင�ိ�တစ�က္ သတ��တ�ႊင္◌့ရန္ 

အတင္◌းက်ပ��ပ�ိ�င္◌းဖို႔ႀကိဳးစားေ◌ကာင္◌းႀကိဳးစား◌ႏ◌ိုင္သည္။ ၁၉၉၀ ◌ျ ပည္◌့�လန္◌ႏ◌ွစ�်ား�တင္ 

ကိုလံဘီယာ◌ႏ◌ိုင္ငံရွိ လက္၀ဲယိမ္◌းေ◌◌ျပာက�်ားမ်ားႏ◌ွင္◌့ လက�ာယိမ္◌း◌ျပ���႔စစ�်ားက 

၄င္◌းတို႔၏◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌ရးေမက် နပ�်က�်ားကို ထုတ�ႊင္◌့ရန္ သတင္◌းဌာနမ်ားကို အက်ပ�ိ�င�န္အလို႔ငွာ 

သတင္◌းသမားမ်ားကို ◌ျ ပန္ေ◌ပး�ဆဲခဲ့ၾက သည္။ ၂၀၀၆ �တင္ ေ◌ ဒသခံရာဇ၀တ�ိ�ဏ္◌းတစ��က 

သတင္◌းေ◌ထာက�စ္ဦးႏ◌ွင္◌့ စက�ႈပညာ�ွင�စ္ဦးကို ◌ျ ပန္ေ◌ပး�ဆဲခဲ့ၿပီးေ◌နာ�က�င္ ဘရာဇီး◌ႏ◌ိုင္ငံရွိ TV 



Globo သည္ အက်ဥ္◌းေ◌ထာင�ွိ ခ်ဳိ႕တဲ့ခ်က�်ားကို ေအသးစိတ္ ေ◌ ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌့ 

ဗီဒီယိုတစ��ကိုထုတ�ႊင္◌့ခဲ့ရသည္။ သတင္◌းသမားႏ◌ွစ္ေ◌ယာက�ည္ ေ◌ နာက�ိ�င္◌း�တင္ ◌ျ ပန္ 

�လတ�ာခဲ့သည္။ ◌ျ ပန္ေ◌ပးသမားမ်ား၏ ေ◌ တာင္◌းဆိုခ်က�်ားကိုလိုက္ေ◌လ်ာ◌ျခင္◌းသည္ အနာဂ�တ�င္ 

အတင္◌း အက်ပ�တင္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပမႈလုပ�ိ�င္◌းရန္ ႀကိဳးပမ္◌းမႈမ်ားကို 

ဖိတ္ေ◌ခၚရာေ◌ရာက္ေ◌ၾကာင္◌း အယ�ီတာမ်ား သိထားရန္ လိုအပ�ည္။ 

ေ◌နာက�ပ�က်ပ�ိ�င�ႈပံ◌ုစံတစ�်ိဳး�တင္ ဖမ္◌းဆီးသူမ်ားက သတင္◌းသမားတစ္ေ◌ယာက�ိ� ဗီဒီယို�တင္ ၀ါဒ�ဖန္႔ ေ◌

ၾကညာခ်က�်ားကို◌ျပဳလုပ�န္ ေ◌ တာင္◌းဆို◌ႏ◌ိုင္◌္သည္။ ထိုကဲ့သို႔လုပ္◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌့ 

၄င္◌းတို႔အားေ◌ဘးကင္◌းြစာ◌ျပ��ႊတ္ ေ◌ ပးရေ��◌ျခေအနပ◌ိုေ◌ကာင္◌းေ◌စသ��� �တက�ၿပီး 

အခ်ဳိ႕သတင္◌းသမားမ်ားက ေသဘာတူၾကသည္။ အျခား သူမ်ားေကတာ့ �လတ�ပ�ႈကို◌ျပျခင္◌းသည္ 

၄င္◌းတို႔အားဖမ္◌းထားသူမ်ားေအပၚဖိအားေ◌ပးရာေ◌ရာက္◌ႏ◌ိုင္သ��ိ� သည္◌့ ယံ◌ုၾက��်က္◌ျဖင္◌့ 

လုပ္ေ◌ပးရန္◌ျငင္◌းဆ��ကသည္။ ဆံ◌ုး◌ျဖတ�်က�ွာ ေအ◌ျခေအနႏ◌ွင္◌့ ပါ၀င��တစ္ဦးခ်င္◌းစီအ ေ◌

ပၚ�တင္ လံ◌ုး၀မူတည္ေ◌နသည္။ 

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈမ်ားကိုတံု႔◌ျပန္◌ျခင္◌း

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈမ်ားသည္ ေ◌ ၀ဖန္ဆန္◌းစစ္တတ္ေ◌သာသတင္◌းသမားမ်ားအား 

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက���က�က္ ရ���ယ္ ေ◌ သာ နည္◌းလမ္◌းမ်ားမဟုတ္ေ◌ပ။ မၾကာခဏအား◌ျဖင္◌့ 

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈမ်ားေ◌နာ�က�င္ တကယ�ိ�က��◌ိက�ႈမ်ား ပါလာတတ�ည္။ CPJ ၏သုေ◌တသနအဆိုအရ 

ၿပီးခဲ့သည္◌့ ဆယ��ႏ◌ွစ္◌ႏ◌ွစ��အ�တင္◌း အသတ�ံခဲ့ေရသာ သတင္◌းသမား 

သံ◌ုးဆယ္◌့ငါးရာခိုင္◌ႏႈန္◌းမွာ အသတ�ခံရခင�ခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ံခဲ့ရသည္။ သင္◌့ေအ��ဖင္◌့ 

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက္ မႈမ်ားကို ေအလးအနက�ားရမည္◌ျဖစ�ည္။ အထူးသျဖင္◌့ 

�ုပ�ိ�င္◌းဆိုင�ာအၾကမ္◌းဖက�ႈကို အရိေပ�ယာင္◌ျပ ေ◌ ေနသာ ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈမ်ားကို 

အထူးဂ�ု◌ျပဳရမည္◌ျဖစ�ည္။ 

မ��ဲ�သို႔တံု႔◌ျပ��မ��ိ�သ��ွာ ေ◌ ဒသဆိုင�ာေအ◌ျခေအနမ်ားေ◌ပၚ�တင္ 

တစ�ိတ�စ�ိ�င္◌းမူတည္ေ◌နသည္။ ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈအား ရဲကိုတု◌ိင္◌ျခင္◌းသည္ 

တရားဥေပဒစိုးမိုးမႈအားေ◌ကာင္◌းၿပီး ယံ◌ုၾက��ိတ�်ေရသာ ဥေပဒ    



တင္◌းက်ပ�ႈမ်ားရွိသည္◌့ေ◌နရာမ်ား�တင္ ေ◌ ကာင္◌းြမန္ေ◌သာေအလ့အထျဖစ�ည္။ 

အဂတိလု◌ိက�ားသည္◌◌့ႏ◌ိုင္ငံမ်ား �တင္မူ ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈကိုတိုင�ကား◌ျခင္◌းသည္ 

အခ်ည္◌းႏ◌ွီး◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ ဆိုးက်ဳိးသက္ေ◌ရာက္◌ျခင္◌းမ်ား◌ျဖစ္ ◌ႏ◌ိုင္◌္သည္။ 

ထိုအခ်က�်ားကို ဂ�ုတစိုက�်ိ�����ိ�သည္။ 

ၿခိ◌္မ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈမ်ားကို သင္◌့အယ�ီတာမ်ားႏ◌ွင္◌့ ယံ◌ုၾက��ိတ�်ေရသာ 

လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က�်ားထံတင္◌ျပပါ။ ၿခိမ္◌း ေ◌◌ျ ခာက�ႈ၏သဘာ၀ႏ◌ွင္◌့ မ��ည္◌့အခ်ိ���င္ 

မ��ဲ�သို႔ၿခိ◌္မ္◌းေ◌◌ျခာက�ည္ ေစသာ ေအသးစိတ�်ားကို ၄င္◌းတို႔ ကို ေအသအခ်ာသတိေ◌ပးပါ။ 

အခ်ဳိ႕သတင္◌းသမားမ်ားက ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈမ်ားကို ၄င္◌းတို႔၏သတင္◌းဌာန သို႔မဟုတ္ 

၄င္◌းတို႔၏ကိုယ�ိ�ေင�လာ့ဂ�်ားမွတစ�င္◌့ လူသိ�ွင�ကား◌ျဖစ္ေ◌အာင��ပ�ကသည္။ ၿပီးလွ်င္ 

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈမ်ားကို သတင္◌းသမားမ်ားကာ�ကယ္ေ◌ရးေ◌ကာ◌္မတီ The Committee to Protect 

Journalists)  ကဲ့သို႔ ေ◌ ဒသႏ◌ၱရ ◌ႏ◌ွ င္◌့◌ႏ◌ိုင္ငံတကာ သတင္◌း�လတ�ပ�ႈအ�ဖဲမ်ားသို႔တိုင�ကားပါ။ 

သင္◌့ေ◌�ရးခ်ယ�်က�တု◌ိင္◌း CPJ က ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈကို လူသိ�ွင�က◌ားေ◌◌ျပာၾကား◌ျခင္◌း 

သို႔မဟုတ္ လွ်ဳိ႕၀ွက�ား◌ျခင္◌း◌ျပဳပါမည္။ ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈမ်ားကို လူသိ�ွင�ကား ◌ျ ဖစ္ ေ◌

အာင��ပ္◌ျခင္◌းက သူတို႔ကိုအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မွ ကာ�ကယ္ေ◌ပးသည္ဟု သတင္◌းသမားမ်ားက CPJ 
ကိုေ◌◌ျပာပါသည္။ 

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ံေရသာသတင္◌းသမားမ်ားသည္ သတင္◌းလု◌ိက�ည္◌့ေအၾကာင္◌းအရာနယ�ယ�ိ� 

ယာယီ သို႔မဟုတ္ အၿမဲတမ္◌းေ◌◌ျပာင္◌းလဲရန္ စဥ္◌းစား◌ႏ◌ိုင္သည္။ အယ�ီတာမ်ားသည္ 

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈမ်ားႏ◌ွင္◌့ �င�ိ�င္ေ◌နရ သည္◌့ သတင္◌းသမားႏ◌ွင္◌့ အနီးကပ္ေ◌�ဆးေ◌ႏြ◌းသင္◌့ၿပီး 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးေအၾကာင္◌း◌ျပခ်က�်ား◌ျဖင္◌့ သတင္◌းတာ၀��ိ� ေ◌◌ျ ပာင္◌းလဲေ◌ပးရန္ ေ◌

မတၱာရပ�ံလာပါက အလ်င��မ���ပ္ေ◌ပးသင္◌့သည္။ အကဲဆတ�ည္◌့ သတင္◌းေအၾကာင္◌း အရာနယ�ယ�ွ ေ◌

၀းေ◌နသည္◌့အခ်ိ��ည္ ���ိ�ေ◌သာေအ◌ျခေအန၏ တင္◌းမာမႈကိုေ◌လ်ာ့ပါးေ◌ေစၾကာင္◌း 

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ံရသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ား ေ◌�တ႕ရွိရသည္။ 

◌ျပင္◌းထ��ည္◌့ေအ◌ျခေအနမ်ား�တင္ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ◌ႏ◌ိုင္◌္ငံ�တင္◌း သို႔မဟုတ္ 

◌ႏ◌ိုင္ငံ◌ျပင��တင္ ◌ျ ပ��ည္ေ◌န ရာခ်ထားရန္ စဥ္◌းစားသင္◌့သည္။ ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ံရသည္◌့ 

သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ေ◌◌ျ ပာင္◌းေ◌ရႊ႕ရမည္◌့ေ◌နရာကို အကဲ◌ျဖတ����တက္ 



ခ်စ�င��မ်ားႏ◌ွင္◌့တိုင�င�င္◌့ၿပီး ေ◌◌ျ ပာင္◌းေ◌ရႊ႕မႈလိုအပ����ယူဆပါက သတင္◌းအ�ဖဲ႕  

အစည္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ လုပ�န္◌းဆိုင�ာအုပ��မ်ားထံမွ အကူအညီေ◌တာင္◌းသင္◌့သည္။ ဥပမာအား◌ျဖင္◌့ 

ကိုလံဘီယာႏ◌ူ◌ိင�ံ သား စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ�ည္◌့အယ�ီတာ◌ျဖစ�� Daniel Coronell ◌ႏ◌ွင္◌့ 

သူ႔မိသားစုသည္ ယင္◌းတို႔အိမ��◌ိ႔ အသုဘ ပန္◌းေ◌ြခတစ��ပို႔ျခင္◌းအပါအ၀င္ 

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈမ်ားကို ဆက�ိ�က�ကံ◌ဳရၿပီးေ◌နာ�က�င္ ၂၀၀၅ မွစတင္၍ ◌ႏ◌ွ စ္◌ႏ◌ွစ္ ၾကာေ◌အာင္ 

ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင��သို႔ ေ◌◌ျပာင္◌းေ◌ရႊေ႕နထိုင�ဲ�သည္။ Coronell သည္ ကိုလံဘီယာသို႔ျပန္ 

လာသည္◌့အခါ စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ�ည္◌့အလုပ�ိ�◌ျပ�����ပ�ိ�င�ဲ�သည္။ 

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈမ်ားဆက�ွိခဲ့ေ◌သာ◌္ လည္◌း အလာက်ဲ�သားၿပီး 

ယခေင�လာက္◌ျပင္◌းထန္◌ျခင္◌းလည္◌းမရွိေ◌တာ့ေ◌ပ။ CPJ သည◌္ ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ံရသည္◌့ 

သတင္◌းသမားမ်ားအား အႀကံဥာဏ္ေ◌ပး◌ႏ◌ိုင္◌္ၿပီး အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ား�တင္ ◌ျ

ပ��ည္ေ◌ရႊေ႕◌ျပာင္◌း���ကူအညီကဲ့သို႔ တိုက�ိ�က္အကူအညီလည္◌းေ◌ပး◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

၃။ သတင္◌းအခ်က�လက�ံ�ၿခံ◌ဳေ◌ရး

သတင္◌းအခ်က�လက�ံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုသ��ွာ သုေ◌တသနမွတ��မ်ားမွ သင္◌့အဆက��သယ�်ား၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ 

သည္◌့ေအသးစိတ�်ား၊ သင္◌့ခရီးစဥ္၏ ေအ◌ျခခံေအသးစိတ�်ားမွ အသံႏ◌ွင္◌့အ�ုပ�ိ�င�်ားအထိ 

သင္◌့အခ်က္      အလက�်ားကို ကာ�ကယ္◌ျခင္◌းကိုဆိုလိုသည္။ ဆိုလိုသ��ွာ 

သင္◌့ပုဂၢလိပိုင္◌ျဖစ�ည္◌့အခ်က�လက�်ားကို ကာ�ကယ္◌ျခင္◌းအျပင္ 

သင္◌ႏ◌ွင္◌့သင္◌့လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က�်ား သို႔မဟုတ္ ရင္◌း◌ျမစ�်ားအၾကား သီးသန္႔ဆ�က�ယ�ႈကို 

ကာ�ကယ္◌ျခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ သင����င္◌းဆင္◌းၿပီး အလုပ��ပ္ေ◌နပါက သင္◌့�က��်ဴတာထဲရွိ ဒစ�်စ�ယ�ိ�င�်ား 

သည္ သင�ယ္ေ◌ဆာင�ည္◌့ တ��ိ�းအႀကီးဆံ◌ုးပစၥည္◌း◌ျဖစ္ေ◌ကာင္◌း◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

သတင္◌းသမားမ်ားေအပၚ ဒစ�်စ�ယ��◌ိက�ိ�က�ႈ၏ ထုထည္◌ႏ◌ွင္◌့သိမ္ေ◌ြမ႕မႈမွာ ေ◌

ၾကာက�ရာေ◌ကာင္◌းသည္◌့ႏႈန္◌း ◌ျ ဖင္◌့တိုးတက္ေ◌နသည္။ တ�ုတ္◌ျပ���င္ 

◌ႏ◌ိုင္ငံ◌ျခားသတင္◌းေ◌ထာက�်ားသည္ ေအသအခ်ာဖ��ီးထားသည္◌့ အီးေ◌မးလမ္်ား�တင္ 

�တဲပို႔သည္◌့စာမ်ားအျဖစ္ ဖံ◌ုး�ကယ�ားသည္◌့ ေ◌ ထာက�ွမ္◌းေ◌ရးေ◌ဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားအား◌ျဖင္◌့ သူတို႔၏ 

ကိုယ�ိ��င���်ဴတာမ်ားကို ဗိုင္◌းရပ���းစက္ေ◌အာင��ပ�ား◌ျခင္◌းခံရသ��ိ�ေ◌�တ႕ရသည္။ အီသီယု◌ိပီးယားမွ 

ကိုလံဘီယာအထိ ◌ႏ◌ိုင္ငံမ်ား�တင�ွိေ◌သာ အာဏာပိုင�်ားသည္ သတင္◌းေ◌ထာက�်ား၏ တယ�ီဖုန္◌း၊ 



အီးေ◌မးလ၊္ ဖုန္◌း◌ျဖင့◌္စာပို႔ေ◌◌ျပာဆို◌ျခင္◌းမ်ားအထိကို ၾကား◌ျဖတ�ရွိေ◌ေနလသည္။ 

ဒစ�်ယ�ယ္ေ◌ထာက�ွမ္◌းေ◌ရးႏ◌ွင္◌့ အဖ်က္ ေအမွာင္◌့လုပ�န္◌း လုပ�ကသူမ်ားမွာ 

အစိုးရပိုင္◌းမွသူမ်ားခ်ည္◌းသာမဟုတ္ေ◌ပ။ ႀကီးမားသည္◌့ရာဇ၀တ��ဖဲ႕မ်ား သ��ည္◌း 

အဆင္◌့◌ျမင္◌့နည္◌းပညာဆိုင�ာအြခင္◌့အလမ္◌းမ်ားကို တိုး၍အသံ◌ုးခ်လာၾကသည္။ 

အြခင္◌့ေအရးယူ သည္◌့ သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးခ်စ�ည္◌့  �က��်ဴတာဒုစ�ု◌ိက�မားမ်ားသ��ည္◌း အဖိုးတ��ည္◌့ 

သို႔မဟုတ္ အျငင္◌းြပားြဖယ�ာသတင္◌းအခ်က�လက�်ား◌ျဖင္◌့ အလုပ��ပ္ေ◌နသည္◌့ 

သတင္◌းသမားမ်ားကို ပစ�ွတ��ဖစ္ ထားၾကသည္။ 

သို႔ရာ�တင္ အဆံ◌ု�းသတ�ွာေ◌တာ့ ေ◌ ကာင္◌းြမ��ည္◌့ သတင္◌းအခ်က�လက�ံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးသည္ 

အဆင္◌့◌ျမင္◌့ရႈပ္ေ◌�ထး သည္◌့ ဆိုက�ာတိုက�ိ�က�ႈမ်ားႏ◌ွင္◌့ ေ◌ ဟာလိ၀ုဒ�ံ◌ုစံဟက�ာမ်ားကို 

ကာ�ကယ◌္သည္◌့ေအၾကာင္◌းမဟုတ္ေ◌ခ်။ သင္◌့အားတိုက�ိ�က�်င��မ်ား၏ 

ရ���ယ�်က္◌ႏ◌ွင္◌့လုပ္◌ႏ◌ိုင္ြစမ္◌းကိုနားလည္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ထိုအကဲ◌ျဖတ�်က�်ားေ◌ပၚ �တင္ ေအ◌ျခခံၿပီး 

တစ္သမတ�ည္◌း◌ျဖစ္ေ◌သာေအလ့အထမ်ားကို ြဖံ႕ၿဖိဳးေ◌စရန္◌ျဖစ�ည္။   

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈကိုနားလည္◌ျခင္◌း

သတင္◌းအခ်က�လက�ံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးက တစ��ထူး◌ျခားသည္◌့စိန္ေ◌ခၚမႈမ်ားကို ေ◌ ပေၚပါက္ေ◌စသည္။ 

သင္◌့အခ်က္     အလက�်ားကို လာေ◌ရာက�ိ�က�ိ�က္◌ျခင္◌းအား ေ◌ ထာက�ွမ္◌းရ��ွာ 

သင္◌့အ�တက�က�ဲပါသည္။ တစ�ံ◌ုတစ္ ေ◌ ယာက� သင္◌့ပိုက�ံအိတ�ိ�ခိုး�သားလွ်င္ သင�ိပါလိမ္◌့မည္။ 

တစ�ံ◌ုတစ္ေ◌ယာက� သင္◌့�က��်ဴတာထဲမွ အခ်က�လက�်ားကို သင� ေအကာ�က���စ္ေ◌ဆးေ◌ရးဂိ�တ�င္ 

အျခားအခန္◌းတစ��၌ေ◌စာင္◌့ေ◌နစဥ္ အခ်က္ အလက�်ားကို ဖတ���သားသ��ိ�ၾကပါစို႔  ေ◌

အာင္ေ◌အာင္◌ျမင္◌ျမင��းယူ�သားလွ်င္ သင�ယ္ေ◌တာ့မွသိမည္ မဟုတ�ါ။ ဒုတိယအခ်ေက���ဖင္◌့ 

သင္◌့ကိုယ္ေ◌ရးကိုယ�ာအခ်က�လက�်ားေ◌ပါက�ကားမႈေ◌ၾကာင္◌့ ◌ျ ဖ�စ�ား သည္◌့ ထိခိုက�ႈကို 

ထံ◌ုးစံအား◌ျဖင္◌့ ◌ျ ပ��်က����ဖစ္◌ႏ◌ိုင္ေ◌တာ့ေ◌ပ။ သတင္◌းအခ်က�လက�ည္ သင္◌့အားတိုက္ 

ခု◌ိက��မ်ားထံ ေ◌ ရာ�က�ားၿပီဆိုပါက ◌ျ ပ��ရ◌ႏ◌ိုင္ေ◌တာ့ေ◌ပ။ ေ◌ နာက�ံ◌ုးေအ��ဖင္◌့ 

သတင္◌းအခ်က�လက�ည္◌း ပညာစနစ�်ားသည္ ဆိုး�ရားေ◌လာက္ေ◌အာင�ႈပ္ေ◌�ထးၿပီး 

ထာ၀စဥ္ေ◌◌ျပာင္◌းလဲေ◌နသည္။ ေအတာ◌္ဆံုးဆိုသည္◌့ နည္◌းပညာရွင�်ားပင�ွ်င္ 

၄င္◌းတို႔၏�က��်ဴတာရွိ ပ�ိုဂ�မ�ိ�င္◌းအလုပ��ပ�ံ◌ုကို မသ◌ိႏ◌ိုင္သလို ေ◌ ဆာ့ဖ္၀ဲႏ◌ွင္◌့   



အင�ာနက��◌ိက�်ားၾကားရွိ ဆ�က�ယ�ႈကို မ��ိ�႔အျမတ���တ�ား◌ႏ◌ိုင္သ��ိ� မသိ◌ႏ◌ိုင္◌္ေ◌ပ။ သင�ည္ 

က်��ာအက်◌ႌ◌ႏ◌ွင့◌္ပတ�က္၍ က�ၽမ္◌းက်င��တစ္ေ◌ယာက�ဟုတ�ွ်င္ေ◌တာင္ 

ထိုအက်◌ႌ၏ကာ�ကယ္◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ ေအနအထားမ်ားႏ◌ွင္◌့ အကန္႔အသတ�်ားေအၾကာင္◌း 

သိ◌ႏ◌ိုင္ေ◌သးသည္။ �က��်ဴတာလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးကာ�ကယ�ႈမွာ အလိုလိုနားလည◌္ႏ◌ိုင္ရ��ွာ 

မ်ားြစာပိုခက�ဲသည္။ 

ဒါကဘာလိုဆိုလိုပါသလဲ။ သင္◌့ေအ��ဖင္◌့ �ိုးရွင္◌းမႈေအပၚ�တင္ စူးစိုက�င္◌့သည္။ 

သင�သံ◌ုးမျပဳသည္◌့ �က��်ဴ တာလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရး သို႔မဟုတ္ တစ္ေ◌နရာရာရွိ 

အားနည္◌းသည္◌့ဆ�က�ယ�ႈကို ေ◌◌ျ ဖရွင္◌းေ◌ပးရ��်�က�က�ည္◌့ �က��်ဴတာလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးတု◌ိ႔ျဖင္◌့ 

သင္◌့ကိုယ�င္၀န္◌းရံထား◌ျခင္◌းသည္ အဓိပၸ◌ာယ�ရွိေ◌ပ။ သင္ေ◌ကာင္◌းေ◌ကာင္◌းသိထား သ��ိ� 

အသံ◌ုးခ်ပါ။ တိုက�ိ�က���မ်ားဆံ◌ုး◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ်ရွိသူ သို႔မဟုတ္ သင္◌့အလုပ�ိ�ပစ�ွတ�ားရန္◌္အလား 

အလာရွိသူမ်ားႏ◌ွင္◌့ သူတို႔ရယူရန္ သို႔မဟုတ္ ဖ်က�ီး���ကိဳးစားေ◌နသည္◌့အရာ၊ မ��ည္◌့အရာကို 

ကာ�ကယ္ ရန္◌ႏ◌ွင္◌့ မ��ိ�႔ကာ�ကယ���ိ� ဆံ◌ုး◌ျဖတ����တက္ ထိုသို႔သိရွိမႈကိုအသံ◌ုးခ်ပါ။ 

ဘယ�ခ်က�လက�ိ� ငါကာ�ကယ�င္◌့သလဲဆိုတာ သင္◌့ကိုယ�င္ေ◌မးၾကည္◌့ပါ။ မ��ည္◌့အခ်က�လက္ က 

ငါ့အ�တက္ သို႔မဟုတ္ ငါ့����◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္သူအ�တက္ ေအရးႀကီးသလဲ။ ထိုအရာသည္ 

သင�ထမဆံ◌ုးေ◌�တးမိ သည္◌့အရာ ◌ျ ဖစ�်င�ွ◌ျဖစ�ိမ့◌္မည္။ သတင္◌းသမားအမ်ားအျပားက 

၄င္◌းတို႔လုပ္ေ◌နသ��ွာ အ�လ���င္◌့လင္◌း◌ျမင္ သာမႈရွိၿပီး ၄င္◌းတို႔�တင�ံ◌ုး�ကယ�ရာ ဘာမွ်မရွိဟု 

ခံစားတတ�ကသည္။ သင္◌့အား သူတိုေ႔ပးသည္◌့ သတင္◌းအခ်က္ အလက�်ား 

ပို၍က်ယ�်ယ္◌ျပန္႔ျပန္႔သိ�သားလွ်င္ ရင္◌း◌ျမစ�်ားအ�တက္◌ျဖစ�ာ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့အႏ◌ၱရာယ�ိ� စဥ္◌းစား 

ၾကည္◌့ပါ။ သင္◌့အ�တက္ ဘာအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မွ်မရွိဟုထင�သည္◌့ 

ကိုယ္ေ◌ရးကိုယ�ာသတင္◌းအခ်က�လက�ည္ အျခားသူမ်ားအ�တက္ 

အျပစ�ွိေ◌ၾကာင္◌းသက္ေ◌သ�ထက�ိ�ခ်က္◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္သည္။ ဥပမာအား◌ျဖင္◌့ အာရပ္◌ႏ◌ိုင္ငံတစ�� 

�တင�တင္◌းလိုက္ေ◌နစဥ္ သင္၏အစေၥရးအဆက��သယ�ိ�င�ာ သတင္◌းအခ်က�လက�ိ�ရရွိ◌ျခင္◌းသည္ 

အျပ��လွ��ား◌ျဖင္◌့လည္◌း အတူတူပင္◌ျဖစ�ည္  ပါ၀င�တ�က��အားလံ◌ုးအ�တက္ ◌ျ

ပႆနာမ်ားကို◌ျဖစ္ေ◌စ ◌ႏ◌ိုငသ္ည္။ ယခင��အ��ိ�င္◌း�တင္ သင္�လ�တ�တ�ပ�ပ္ေ◌၀မွ်ခဲ့သည္◌့ 

သတင္◌းအခ်က�လက���င�ွ်င္ ေ◌ နာေက�◌ျခေအနတစ���တင္ သင္◌့ကိုေ◌◌ျခထိုး◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

ယခေင�ဖာ◌္◌ျပခဲ့ေ◌သာ သတင္◌းအခ်က�လက�ိ� ◌ျ ပ��ိမ္◌းရန္ ခက�ဲပါသည္။ သု◌ိေ႔သာ◌္ သင�ည္ ေ◌



နာက�ရီးစဥ�စမီ သု◌ိ႔မဟုတ္ သတင္◌းအသစ�စ�� မလိုက�ီ�တင္ သင္◌့ေ◌ဖ့စ��တ္ သို႔မဟုတ္ 

အျခားလူမႈစာမ်က္◌ႏ◌ွာမ်ားကို ဖ်က�စ္◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ သင္၏ ပုဂၢလိက ေအ◌ျခေအနမ်ားကို 

အဆင္◌့◌ျမွင္◌့◌ျခင္◌းမ်ား ◌ျပဳလုပ�်င��ပ္ေ◌ပလိမ္◌့မည္။ 

အလားအလာအား◌ျဖင္◌့တ��ိ�းရွိသည္◌့သတင္◌းအခ်က�လက�်ားစာရင္◌းကို သေင�်ရးၿပီးသည္◌ႏ◌ွင္◌့ ေ◌

နာက္ေ◌မး ြခန္◌းတစ��ေ◌မးပါ။ မ���႔ဆီမွ ဒီသတင္◌းအခ်က�လက�ိ� ကာ�ကယ္ေ◌နတာလဲ။ 

သင္◌့အီးေ◌မးလတ္ိုင္◌းကို ေ◌ စာင္◌့ ၾကည္◌့ေ◌နသည္◌့ ေ◌ ဂ်ာ့ေ◌အာ◌္၀ဲလ္၏စာအုပ�ဲကကဲ့သို႔ ေ◌

ထာက�ွမ္◌းေ◌ရးဌာေန�တကို စိတ��းရတာ�လယ�ါသည္။ အီ���ဲ�သို႔ ဖိႏ◌ွိပ�ည့◌◌္ႏ◌ိုင္ငံမ်ား�တင္ေ◌တာ့ 

သ��တိုင္◌းတကယ္◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္ပါသည္။ သိုေ႔သာ◌္ မၾကာခဏအား◌ျဖင္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ 

အုပ�်ဳပ္ေ◌ရးပိုင္◌းမွဌာနတစ��ခု သို႔မဟုတ္ ေ◌ ဒသဆိုင�ာရဲအရာရွိ သို႔မဟုတ္ အဂတိ 

လု◌ိက�ားသည္◌့အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးကဲ့သို႔ ပုဂၢိဳလ�စ္ဦးဦးႏ◌ွင္◌့ ����◌ျဖစ�တ�ည္။ သူတို႔က 

အဆင္◌့◌ျမင္◌့ ေ◌ ထာက�ွမ္◌းေ◌ရးကိရိယာမ်ားကို အသံ◌ုး◌ျပဳ◌ႏ◌ိုင္သလား။ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔�တင္ 

သင္◌့တံခါးကိုက���င္◌့ၿပီး သင္◌့ လက�္ေ◌တာ့ကို ခိုးယူမည္◌့သူတစ္ဦးဦးရွိေ◌န◌ႏ◌ိုင္သလား။ ◌ျ

ဖစ္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ်ရွိသည္◌့တိုက�ိ�က��မ်ားကို စဥ္◌းစားသည္◌့အခါ ၄င္◌းတို႔ကို ေ◌ ထာက�ံသူမ်ား သို႔မဟုတ္ 

သူတို႔ဘက္ေ◌တာ◌္သားမ်ား၏တိုက��◌ိက�ႈလည္◌း ◌ျ ဖစ္◌ႏ◌ိုင္သ��ိ� စဥ္◌းစားပါ။ CPJ 
ကမွတ�မ္◌းတင�ားသည္◌့ ◌ျ ဖစ�ပ�မ်ားအျပား�တင္ တိုက�ိ�က�ႈမ်ားကို အစိုးရ သို႔မဟုတ္ 

◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌ရးပါတီမ်ားက တိုက�ိ�က�်ဴး�လန္◌ျခင္◌းမဟုတ္ဘ◌ဲ အတိုက�ခံ သို႔မဟုတ္ 

◌ႏ◌ိုင္ငံ◌ျခားမီဒီယာမ်ားကို တရား၀င�စ�ွတ�်ားအျဖစ္ ရႈ◌ျမင�ကသည္◌့ ဆက�ပ�ႈမရွိေ◌သာ  ◌ျ ပႆနာရွာသူ 

မ်ဳိ◌းခ်စ္ မ်ားက တိုက�ိ�က္ ၾကျခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ 

သင္◌့ကိုတိုက��◌ိက���လားအလာရွိသူမ်ားႏ◌ွင္◌့ သူတို႔လိုခ်င�ည္◌့အရာမ်ားစာရင္◌းကို 

ရၿပီဆိုသည္◌ႏ◌ွင္◌့ သင္◌့ကိုယ္ သင�ာ�ကယ�ိ�႔အ�တက္ 

တိေက်သာနည္◌းပညာဆိုင�ာေ◌◌ျခလွမ္◌းမ်ားလွမ္◌း◌ႏ◌ိုင္ပါၿပီ။ ဤေ◌နရာ�တင္ေ◌ပးသည္◌့အႀကံ ◌ျ

ပဳခ်က�်ားသည္ သင္◌့အား သတင္◌းအခ်က�လက�ံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးအ�တက္ 

က်ယ္◌ျပန္ေ႔သာလမ္◌းညႊ��ႈကိုေ◌ပးရန္ ရ���ယ�ားပါသည္။ သိုေ႔သာ◌္ 

ေအသးစိတ�ည္◌းပညာဆိုင�ာအႀကံ◌ျပဳခ်က�်ားသည္ အလ်င��မန္ေ◌ခတ�မီ ◌ျ ဖ�စ�ား◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

အကယ္၍သံသယရွိပါက CPJ၏ ၀က��ိ��က�င္ ေ◌နာက�ံ◌ုးအႀကံ◌ျပဳခ်က�်ားကို ၾကည္◌့ပါ။ 

ဆ�က�ယ�ႈမ်ားကို ကာ�ကယ္◌ျခင္◌း



ဖုန္◌း◌ျဖတ�ားေ◌ထာင္◌ျခင္◌းသည္ သတင္◌းသမားမ်ားႏ◌ွင္◌့ပတ�က�ပီး က်င္◌့သံ◌ုးရာ�တင္ 

အရင္◌းႏ◌ွီးဆံ◌ုးေ◌ထာက�ွမ္◌း ေ◌ ရးပံ◌ုစံ◌ျဖစ္ေ◌ကာင္◌း◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္သည္။ သိုေ႔သာ◌္ 

သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ယခုအခါ�တင္ မက္ေ◌ဆ့ခ်◌္မ်ား၊ အီးေ◌မးလ ္ မ်ား၊ 

ခ်က္◌ျခင္◌းပို႔သည္◌့မက္ေ◌ဆ့ခ်◌္မ်ား၊ လူမႈ�က��က္၀က��ိ�က�်ား၊ 

အသံႏ◌ွင္◌့ဗီဒီယု◌ိ◌ျဖင္◌့စကားေ◌◌ျပာ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ ေ◌ ဆာ့ဖ္၀ဲကဲ့သို႔ က်ယ္◌ျပန္႔သည္◌့ 

ဆ�က�ယ္ေ◌ရးကိရိယာမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံ◌ုး◌ျပဳၾကသည္။ အလားတူ ၄င္◌းတို႔ 

၏����မ်ားကလည္◌း သူတို႔၏လက�က�်ားကို တိုးခ်ဲ႕လာၾကသည္။ 

ေ◌ထာက�ွမ္◌း◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ အာဏာရွိသည္◌့အ�ဖဲ႕မ်ားပိုမ်ားလာသည္။ သမိုင္◌းေ◌ၾကာင္◌းအား◌ျဖင္◌့ 

တတိယတစ္ဦး၏ ဆ�က�ယ္ေ◌ရးအားလက�ွမ္◌းမီ◌ျခင္◌းကို တရား၀င�က�ံေ◌ရးမ်ားမွ◌ျဖစ္ေ◌စ 

သို႔မဟုတ္ အဂတိလိုက�ားသည္◌့ ၀��မ္◌းမ်ားမွတစ�င္◌့◌ျဖစ္ေ◌စ 

တယ�ီဖုန္◌းမွတ�မ္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ကိရိယာမ်ားရွိသူမ်ားအ�တက�ာ အကန္႔အသတ္ ◌ျ ဖစ�ဲ�သည္။ 

ေယနေ႔ခ�တ�င္ သင္◌့�က��်ဴတာသို႔မဟုတ္ ဖုန္◌းကို ◌ျ ဖတ�ားေ◌ထာင္◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ လုပ◌္ႏ◌ိုင္ြစမ္◌းကို 

ဗဟို ခ်ဳပ�ိ�င�ႈေ◌လွ်ာခ့်လိုက�ပီး ပုဂၢလိကအားလုပ�ိ��င�င္◌့◌ျပဳလိုက�ပီ◌ျဖစ�ည္။ ထိုအာဏာသည္ 

ပိုၿပီးက်ယ္◌ျပန္႔သည္◌့ အုပ��လက�ဲ�တင္ ရွိမည္◌့အလားအလာရွိသည္။ ဆိုက�ာကဖီးတစ���တင္ 

သင္၏ႀကိဳးမဲ့�က��က�ိ� ေမွ်၀ သံ◌ုးေ◌နသည္◌့လူမ်ားသည္ သင��တ�ရက�ိ�႔သည္◌့ မက္ေ◌ဆ့ခ်◌္မ်ားကို 

ခိုးၾကည္◌့◌ႏ◌ိုင္သည္။ အ�လတ�န္◌း ဟက�ာ မ်ားက သင္◌့အီးေ◌မးလ�ဲကို ေ◌

ဖာ�က�င္◌း၀င္ေ◌ရာက္◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

ဤသို႔ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈမ်ား တိုးြပားလာေ◌သာ◌္လည္◌း နည္◌းလမ္◌းအခ်ဳိ႕အား◌ျဖင္◌့ 

ဆ�က�ယ�ႈမ်ားကို နည္◌းပညာပိုင္◌း အရ အဆင္◌့အျမင္◌့ဆံ◌ုးတိုက�ိ�က��မ်ား၏ 

ၾကား◌ျဖတ္◌ျခင္◌းအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ကိုေ◌လွ်ာ့ခ်◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

သင���စ�ံ◌ုတစ္ဦးႏ◌ွင္◌့အဆက��သယ�ွိေ◌နပါက တတိယတစ္ဦးသည္ အဖိုးတ��ည္◌့သတင္◌းအခ်က္     

အလက္◌ႏ◌ွစ��ကို ရရွိ◌ႏ◌ိုင္သည္။ မ���႔ကို သင္ေ◌◌ျပာဆိုေ◌နသ��ိ�သည္◌့အခ်က္◌ႏ◌ွင္◌့ 

သင�ာေ◌◌ျပာေ◌နသလဲ ဆို သည္◌့ အခ်က�င္◌ျဖစ�ည္။ ေ◌ ခတ�ီဆ�က�ယ္ေ◌ရးကိရိယာမ်ားက 

အျခားသတင္◌းအခ်က�လက�်ားကို ေ◌ ပါက�ကားေ◌စ◌ႏ◌ိုင္သည္။ အကယ္၍သင� 

မု◌ိဘိုင္◌းဖုန္◌းတစ�ံ◌ုးကိုကိုင္ေ◌ဆာင�ားပါက သို႔မဟုတ္ လက�္ေ◌တာ့ ကို 

အင�ာနက္◌ႏ◌ွင္◌့ခ်ိတ�က�ားပါက ဖုန္◌းေ◌ခၚ�ခင္◌း သို႔မဟုတ္ အီးေ◌မးလက္ိုစစ္◌ျခင္◌းက 



သင္◌့တည္ေ◌နရာကို ေ◌ ပါက�ကားေ◌စ◌ႏ◌ိုင္ၿပီး တစ�ံ◌ုတစ္ေ◌ယာက�ားသင္◌့လုပ�ွားမႈမ်ားကို ေ◌◌ျ

ခရာခံမိေ◌စ◌ႏ◌ိုင္သည္။ မက္ေ◌ဆ့ခ်◌္ ခ်က္◌ျခင္◌း ပို႔◌ႏ◌ိုငသ္ည္◌့ ေ◌ ဆာ့ဖ္၀ဲႏ◌ွင္◌့ 

လူမႈ�က��က္၀က���◌ိက�်ားသ��ည္◌း အဆက��သယ�ာရင္◌း သို႔မဟုတ္ မိတ္ေ◌�ဆ စာရင္◌းမ်ားမွတစ�င္◌့ 

အျခားမ���မ်ားအား သင�ိသ��ိ� ေ◌ ဖာ◌္ထုတ္◌ႏ◌ိုင္သည္။ သင္◌့ကိုတိုက�ိ�က��က 

တယ�ီဖုန္◌းကုမၸဏီ�တင္ မွ����ည္◌့လူမ်ား သို႔မဟုတ္ စနစ္မ်ားကိုလက�ွမ္◌းမီပါက တယ�ီဖုန္◌း◌ျဖင္◌့ ေ◌◌ျ

ပာဆို မႈမ်ားကို ၾကား◌ျဖတ�ားေ◌ထာင����ယ��သည္။ ထိုအထဲ�တင္ မိုဘိုင္◌းဖုန္◌းမ်ားပါ၀င�ည္။ စာ◌ျဖင္◌့ 

မက္ေ◌ဆ့ခ်◌္ ပို႔ျခင္◌းသည္ တိုက�ိ�က��က ၾကား◌ျဖတ�ားေ◌ထာင�ပီး ◌ျ

ပန္ေ◌ရးခ်����တစ္ဦးမလု◌ိသည္◌့အ�တက္ ◌ျ ဖတ္ နားေ◌ထာင္ ရ���ယ��သည္။ မက္ေ◌ဆ့ခ်◌္မ်ားသည္◌့ 

အ�လန္ေ◌သးငယ�ည္◌့အ�တက္ ၄င္◌းတို႔ကို အၿပံ◌ဳလိုက္ သိမ္◌းထားၿပီး ေ◌

နာက�ွ◌ျပ��စ္ေ◌ဆး◌ႏ◌ိုင္သည္။ စာ◌ျဖင္◌့ေ◌ရးသားသည္◌့မက္ေ◌ဆ့ခ်◌္မ်ား၏မွတ�မ္◌းမ်ားကို 

အာဏာပိုင�်ားက �သယ္၀ု◌ိက���ႊန္◌းသည္◌့ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈ သို႔မဟုတ္ ◌ႏ◌ို

င�ံေ◌တာ◌္ဆန္႔က်င္ေ◌ရးလႈပ�ွားမႈ၏သက္ေ◌သအျဖစ္ သတင္◌း သမားမ်ားထံတင္◌ျပသည္◌့ ◌ျ

ဖစ�ပ�်ား CPJ �တင္မွတ�မ္◌းမ်ားရွိပါသည္။ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳ◌ျခင္◌းမရွိဟုသံသယရွိသည္◌့ လမ္◌းေ◌ၾကာင္◌းမွတစ�င္◌့မဟုတ္ဘ◌ဲ 

ေသဘာတူထားေ◌သာ ႀကိဳတင�ီစဥ�ား သည္◌့ လွ်ဳိ႕၀ွေက�ကၤတမ်ားအသံ◌ုး◌ျပဳရ��ဥ္◌းစားပါ။ 

ပုဂၢိဳလ္ေ◌ရးအဆက��သယ�ွတစ�င္◌့သတင္◌းစကားပို႔ပါ သို႔မဟုတ္ သတင္◌းစကားထဲ�တင္ 

လွ်ဳိ႕၀ွက�ကားလံ◌ုးမ်ားထည္◌့သံ◌ုးပါ။ အာဏာပိုင�်ားက သင္◌့ဖုန္◌းေ◌ခၚဆိုမႈမ်ား ကို ေ◌

စာင္◌့ၾကည္◌့ေ◌နသ��� စိုးရိမ�ါက သင္◌့နာမည္◌ႏ◌ွင္◌့ဆက�ပ�ႈမရွိသည္◌့ ဖုန္◌းတစ�ံ◌ုးရ���ကိဳးစားပါ။ ေ◌

စ်းေ◌ပါ ၿပီး ေ◌ ြငႀကိဳေ◌ပးရသည္◌့ ေ◌ ဒသႏ◌ၱရဖုန္◌းတစ�ံ◌ုးကို ေ◌ ြငသား◌ျဖင္◌့၀ယ္◌ျခင္◌းသည္ 

နည္◌းလမ္◌းတစ��◌ျဖစ�ည္။ ◌ႏ◌ိုင္ငံ ေအတာ◌္မ်ားမ်ား�တင္ ဖုန္◌းတစ�ံ◌ုး၀ယ����တက္ 

သက္ေ◌သခံကတ္◌ျပားလိုအပ�ည္။  သိုေ႔သာ◌္ သင�ည္ လက�ွိသံ◌ုးေ◌နသူတစ္ဦးထံမွ 

ဖုန္◌းႏ◌ွင္◌့ဆ�က�ယ�ႈကို ၀ယ၍္ေရကာင္◌းရ◌ႏ◌ိုင္သည္။ သို႔ရာ�တင္ သင္◌့ အဆက္ 

အ�သယ�်ားသ��ည္◌း သင�ဲ�သို႔ပင္ ၾကား◌ျဖတ္◌ျခင္◌းအ�တက�စ�ွတ�်ား ◌ျ

ဖစ္ေ◌ကာင္◌း◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္သ��ိ� သတိရ ပါ။ အကယ္၍ ၄င္◌းတို႔သည္ 

ႀကိဳတင�ာ�ကယ�ႈမ်ားမလုပ�ားပါက သူတို႔အား သင�ထမဆံ◌ုး ဖုန္◌းေ◌ခၚလိုက္ လွ်င ္

သင္◌့နံပါတ�သစ္ေ◌ပၚ�သား◌ႏ◌ိုင္သည္။ 



မိုဘိုင္◌းဖုန္◌းမ်ားသည္ ၄င္◌းတို႔ကိုြဖင္◌့လိုက�ည္◌့အခါ ၄င္◌းတိုေ႔ရာက�ွိေ◌နသည္◌့ေ◌နရာကို 

တယ�ီဖုန္◌းကုမၸဏီထံ ခ်က္◌ျခင္◌းသတင္◌းပို႔ၾကၿပီး 

အထူးသျဖင္◌့ဖိႏ◌ွိပ�ည္◌့အစိုးရမ်ားရွိသည္◌့◌ႏ◌ိုင္ငံမ်ားမွ ဖုန္◌းကုမၸဏီမ်ားသည္ မၾကာခဏ 

ထိုအခ်က�ိ� မွတ�မ္◌းတင�ားၾကသည္။ ဖုန္◌းမ်ားသည္ ပိတ�ားသည္◌့အခ်ိ��်ား�တင�င္ ေ◌ ထာက�ွမ္◌း ေ◌

ရးကိရိယာမ်ားအျဖစ္ အသံ◌ုး◌ျပဳ◌ႏ◌ိုင္သည္။ အကယ္၍သင� စိုးရိမ�ရာေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့ခံေ◌နရပါက 

ဖုန္◌းတစ�ံ◌ုး ကိုေ◌ဆာင�ား��ခင္◌း၏ အဆင္ေ◌◌ျပမႈသည္ ေ◌◌ျ ခရာခံလု◌ိက�ံ��ခင္◌းအႏ◌ၱရာယ�ွင္◌့ 

ထိုက���ဲ႕လားဟု စဥ္◌းစားသင္◌့ သည္။ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ေ◌ထာက�ွမ္◌းမႈကို တားဆီး����တက္ 

ရံဖ��ံခါ�တင္ ဖုန္◌းမ်ားမွ ဘက�ရီ ကို◌ျဖဳတ�ားၾကသည္။ သိုေ႔သာ◌္ �သားလိုသည္◌့ေ◌နရာေမရာက�ီ�တင္ 

ဖုန္◌းကိုပိတ္◌ျခင္◌းသည္ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ရွိေ◌ၾကာင္◌း အခ်က္◌ျပမႈ◌ျဖ�စ�ား◌ႏ◌ိုင္သ��ိ� 

သတိ◌ျပဳသင္◌့သည္။   

တယ�ီဖုန္◌းကို ဆ�က�ယ္ေ◌◌ျပာဆို◌ျခင္◌းမ်ားြစာအ�တက္ အသံ◌ုး◌ျပဳေ◌နဆဲ◌ျဖစ္ေ◌နခ်ိ���င္ 

အင�ာနက�ည္ ပုဂၢလိကဆ�က�ယ္ေ◌ရးအ�တက္ 

ႀကီး�ထားလာေ◌နသည္◌့လမ္◌းေ◌ၾကာင္◌း◌ျဖစ္ေ◌နသည္။ ဆ�က�ယ�ႈအ�တက္ ပံ◌ုေ◌သ 

လမ္◌းေ◌ၾကာင္◌းမ်ား◌ျဖင္◌့ရွိေ◌နသည္◌့ ဗဟိုခ်ဳပ�ိ�င�ားသည္◌့ဖုန္◌းစနစ္ကဲ့သို႔မဟုတ္ဘ◌ဲ 

အင�ာနက�ည္ ပုဂၢလိက ေ◌◌ျ ပာဆို◌ျခင္◌းမ်ားအ�တက္ 

အလားအလာရွိသည္◌့လမ္◌းေ◌ၾကာင္◌းေ◌ပါင္◌းမ်ားြစာႏ◌ွင္◌့ ဗဟိုခ်ဳပ�ိ�င�ႈမရွိေ◌သာ စနစ◌္◌ျဖစ္ 

သည္။ 

ေ◌ရပံ◌ုး◌ျဖင့◌္ေ◌ရကိုအ�ဖဲ႔လိုက�ယ�ည္◌့အခါ တစ��က�န္◌းေမွနာက�စ��က�န္◌းဆီေ◌ရာက္ေ◌အာင္ 

လက�င္◌့ကမ္◌း သယ�ကဲ့သို႔ အင�ာနက�ည္ သတင္◌းအခ်က�လက�်ားကို 

ၾကားခံ�က��်ဴတာေ◌ပါင္◌းမ်ားြစာကို ◌ျ ဖတ္ သန္◌းၿပီး ခရီးေ◌၀းဆီသယ္ေ◌ဆာင္ေ◌ပးသည္။ 

မၾကာခဏအား◌ျဖင့◌္ အခ်က�လက�်ားသည္◌္ ၄င္◌းတို႔ ◌ျ ဖတ�န္◌း �သားရာ စက�်ား၏ပိုင�ွင�်ားက 

ၾကား◌ျဖတ◌္ႏ◌ိုင္သည္◌့ပံ◌ုစံမ်ဳိ◌း◌ျဖင္◌့ ဤ�ကင္◌းဆ�က�င္ �သားလာေ◌နၾကသည္။ 

သတင္◌းအခ်က�လက�ည္ နည္◌းပညာအရ သို႔မဟုတ္ တင္◌းက်ပ�ားသည္◌့ဥေပဒကန္႔သတ�်က�်ား◌ျဖင္◌့ 

ကာ�ကယ�ား◌ျခင္◌းမဟုတ�ါက ဖုန္◌းကုမၸဏီကဲ့သို႔ သင္◌့အင�ာနက္၀န္ေ◌ဆာင�ႈေ◌ပးသူ၊ ေ◌ဖ့စ��တ္၊ 

ဆိုက�ာ ေကဖးႏ◌ွင္◌့ အင�◌ာနက��က�ယ�ည္◌့ကုမၸဏီကဲ့သို႔ ေ◌ ဒသခံ၀န္ေ◌ဆာင�ႈေ◌ပးသူမ်ားက 

သင္၏ဆ�က�ယ္ မႈမ်ားကို မွတ�မ္◌းတင�ပီးေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့◌ႏ◌ိုင္သည္။ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ရွိသည္◌့ 



သတင္◌းအခ်က�လက�်ားထဲ�တင္ အီးေ◌မးလအ္�သားအလာ၊ မက္ေ◌ဆ့ခ်◌္မ်ားႏ◌ွင္◌့ သင္၀င�ကည္◌့သည္◌့ 

သို႔မဟုတ္ အခ်က�လက�ည္◌့�သင္◌းသည္◌့ ၀က��ိ�က�်ားပါ၀င�ည္။ 

ေ◌ဆာ့ဖ္၀ဲက ထိုသိုေ႔ဘးမွၾကည္◌့သူမ်ားအား သင္◌့အီးေ◌မးလမ္်ားကိုဖတ္◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ 

သင္၀င�ကည့◌္သည္◌့ ၀က��ိ�က�်ားကိုေ◌ဖာ◌္ထုတ္◌ျခင္◌းမ်ားမွ တားဆီး◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

စာ၀ွက္ေ◌ရးသည္◌့အစီအစဥ�်ားသည္ သင္◌့        မက္ေ◌ဆ့ခ်◌္မ်ားကို ရ���ယ�ားသည္◌့သူမ်ားကသာ ◌ျ

ပ��ပီးေ◌ဖာ◌္ထုတ္◌ႏ◌ိုင္ေ◌စရန္ ေ◌ မႊေ◌ႏ◌ွာက္ေ◌ပးသည္။ အီးေ◌မးလ◌္ႏ◌ွင္◌့ 

မက္ေ◌ဆ့ခ်◌္မ်ားကဲ့သို႔  သီးသန္႔အသံ◌ုးမ်ားအ�တက္ ပံ◌ုစံထုတ�ားသည္◌့ 

စာ၀ွက္ေ◌ရးသည္◌့ေ◌ဆာ့ဖ္၀ဲ ကို ေ◌ �ရးခ်ယ◌္ႏ◌ိုင္သည္။  သို႔မဟုတ္ သင္၏ 

အင�ာနက��သားအလာမ်ားအားလံ◌ုးကို စာ၀ွက္ေ◌ရးေ◌ပးသည္◌့ နည္◌းလမ္◌းမ်ားကို 

အသံ◌ုး◌ျပဳ◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

စာ၀ွက္ေ◌ရး◌ျခင္◌းအ�တက�ံခ်ိ��ည္ public key cryptography" ◌ျဖစ�ည္။ ထ◌ိုစနစ္က 

ႀကိဳတင�ီစဥ�ားသည္◌့ Password သို႔မဟုတ္ လွ်ဳိ႕၀ွေက�ကၤတကို ေ◌ ၀မွ်ရ��လိဘု◌ဲ အျခားသူမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

ဆ�က�ယ္ေ◌◌ျပာဆိုေ◌စ◌ႏ◌ိုင္သည္။ အီးေ◌မးလမ္်ားအ�တက္ အသံ◌ုးအမ်ားဆံ◌ုး public key 

cryptography မွာ မ���မဆိုသံ◌ုး◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ GNU Privacy Guard ေ◌ခၚ GPG ◌ႏ◌ွင္◌့ Symantec ၏ 

Pretty Good Privacy ေ◌ခၚ PGP ◌ျဖစ�ည္။ သူတို႔ ကိုအခ်င္◌းခ်င္◌း�တဲဖက�ံ◌ုး◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

Public key cryptography သည္ ပညာရွင�ဟုတ�ည္◌့ အသံ◌ုး◌ျပဳသူမ်ားအ�တက္ ေ◌ လ့လာရ��က�ဲသည္။ 

သိုေ႔သာ◌္ သတင္◌းေ◌ထာက�်ား မွ��ွ������သံ◌ုး◌ျပဳ◌ႏ◌ိုင္◌္ပါက ထိုစနစမ္်ားသည္ အင�ာနေက�◌ျခခံ         

ေအဆာက�အံ◌ုမ်ားကို နက�က�ဲနဲလက�ွမ္◌းမီသည္◌့ ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင��ႏ◌ွင္◌့ တ�ုတ္◌ျပ��ဲ�သို႔ 

နည္◌း ပညာဆိုင�ာအဆင္◌့◌ျမင္◌့သည္◌့◌ႏ◌ိုင္ငံမ်ားထံမွ ေ◌ ထာက�ွမ္◌းမႈကိုဟန္႔တားရာ�တင္ 

ေအထာက�ကူ◌ျဖစ္ေ◌စ◌ႏ◌ိုင္ သည္။ Outlok ၊ Thunderbird ◌ႏ◌ွင္◌့ Apple Mail ကဲ့သို႔ 

အီးေ◌မးလအ္စီအစဥ�မ်ားအျပား�တင္ GPG/PGP ကိုပံ့ပိုးေ◌ပးသည္◌့ အပိုေ◌ဆာင္◌းေ◌ဆာ့ဖ္၀ဲရွိသည္။ 

လူ႔အြခင္◌့ေအရးႏ◌ွင္◌့ မီဒီယာအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားသည္ ၄င္◌းတို႔ကို 

အသံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ဆိုင�ည္◌့ လမ္◌းညႊ��င�န္◌းမ်ားကို မၾကာခေဏပးေ◌လ့ရွိသည္။ 

GPG ◌ႏ◌ွင္◌့ PGP မ်ားကို မၾကာခဏအား◌ျဖင္◌့ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္◌္◌ျဖစ�ိခု◌ိက္◌ႏ◌ိုင္◌္သည္◌့အ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားအျပင္ဘက္�တင္ အသံ◌ုး◌ျပဳၾကသည္။ 



ထိုေ႔ၾကာင္◌း ၄င္◌းတို႔ကို အသံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌းသက�က�ပင္လွ်င ္ အာဏာပိုင�်ား�တက္ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ရွိ ေ◌

ၾကာင္◌းအခ်က္◌ျပမႈ◌ျဖစ္ေ◌ကာင္◌း◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္ၿပီး မလိုလားအပ�ည္◌့အာရံ◌ုစိုက�ႈကို 

�ဆဲေ◌ဆာင◌္◌ႏ◌ိုင္သည္။ သင� အလားတူကာ�ကယ္ေ◌ပး◌ႏ◌ိုင္မႈ အဆင္◌့မျမင္◌့ေ◌သာ◌္လည္◌း 

ပိုၿပီး�လ�ယ�ယ�ႏ◌ိုင�ည္◌့ ကိရိယာမ်ားကို သံ◌ုးေ◌ကာင္◌း သံ◌ုးခ်င္ေ◌ပလိမ့◌္မည္။ သင္◌့ေအ��ဖင္◌့ 

သင္◌့ဆ�က�ယ�ႈမ်ားကို ရယ◌ူႏ◌ိုင္သည္◌့ ယံ◌ုၾက��ိတ�်ေရသာၾကားခံတစ္ ဦးႏ◌ွစ္ဦးကို 

ြခင္◌့◌ျပဳလု◌ိပါက အိမ�ွင��ဖစ္ ၀က�္ေ◌မးလ၀္န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားက အကန္႔အသတ္◌ျဖင္◌့ အကာအ�ကယ္ ေ◌

ပး◌ႏ◌ိုင္သည္။ ဂူးဂဲလ္၏ Gmail သို႔မဟုတ္ Riseup.net ကဲ့သိုေ႔သာ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားက transport 

layer security" ေ◌ခၚ TLS/SSL ကိုအသံ◌ုး◌ျပဳသည္။ ဆိုလိုသ��ွာ ထိုကုမၸဏီမ်ားေအ��ဖင္◌့ 

၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားေ◌ပးေ◌န သည္◌့အခ်ိ���င္ သင္◌့အီးေ◌မးလက္ိုလည္◌းဖတ္◌ႏ◌ိုင္သည္ ဂူးဂဲလ� 

ပစ�ွတ�ားေ◌ၾကာ◌္◌ျငာမႈ◌ျပဳရန္ ထိုကဲ့သို႔လုပ္ ေ◌ ဆာင�ည္။  ထိုကုမၸဏီမ်ားထံသို႔ အခ်က�လက�်ား 

အပို႔အယူလုပ�ကသည္◌့ အျခားၾကားခံမ်ားေအ��ဖင္◌့ ထိုသို႔ မဖတ္◌ႏ◌ိုင္◌္ၾေကပ။ 

သင�သံ◌ုး◌ျပဳသည္◌့၀န္ေ◌ဆာင�ႈသည္ သင္◌့ဆ�က�ယ�ႈမ်ားကို 

အျခားၾကားခံမ်ားထံမွကာ�ကယ္ေ◌ပးသ��ွာ ေ◌ သခ်ာေ◌စရန္အ�တက္ browser ထိ�ပ�င�ွိသည္◌့ Web 
လိပ�ာကိုစစ္ေ◌ဆးပါ။ ထိုလိပ�ာသည္ http://  ◌ျ ဖင္◌့စ ◌ျ ခင္◌းမဟုတဘ္◌ဲ https://  ◌ျ ဖင္◌့စပါက 

သင္◌့ဆ�က�ယ�ႈမ်ားသည္ အနည္◌းဆံ◌ုးအား◌ျဖင့◌္ တစ�ိတ�စ�ိ�င္◌း ၀ွက္ေ◌ပးထား◌ျခင္◌းခံရသည္။ 

ထိုေ႔ၾကာင္◌့ ေ◌ ထာက�ွမ္◌းမႈကို ပိုၿပီးေ◌ရွာင�ွား◌ႏ◌ိုင္သည္။ Twitter, Facebook ◌ႏ◌ွင္◌့ Microsoft 
၏ Hotmail မ်ားကဲ့သို႔ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားက အခမဲ့ႏ◌ွင္◌့ စိတ�ကိဳက္ေ◌�ရးခ်ယ္◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ 

အစိတ�ပိုင္◌းတစ္ ခုအျဖစ္ ပံ့ပိုးေ◌ပးပါသည္။ ထု◌ိ၀န္ေ◌ဆာင�ႈရ◌ႏ◌ိုင္◌္ေ◌အာင္ မ��ဲ�သို႔လုပ�မ��ိ� 

၄င္◌းတို႔�အ��ိ�င္◌း�တင�င�ား သည္◌့ အခ်က�်ားကိုသုေ◌တသ��ပဳ���ိ�ေ◌ကာင္◌းလိုမည္◌ျဖစ�ည္။ 

အကယ္၍ သင�ည္ ဆ�က�ယ္ေ◌ရး၀န္ေ◌ဆာင��မ်ားထံသို႔ လက�ွမ္◌းမ◌ီေ◌သာ 

ဖိႏ◌ွိပ�ည္◌့အစိုးေရအာ�က�င္ အလုပ��ပ္ေ◌နရပါက သင္◌့ေ◌နရာႏ◌ွင္◌့ စီးြပားေ◌ရးအရ သို႔မဟုတ္ 

◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌ရးအရ အဆက��သယ�်ားမရွိသည္◌့ အျခား◌ႏ◌ိုင္ငံတစ���တင္ ေအ◌ျခစိုက�ည္◌့ 

လွ်ဳိ႕၀ွက�နစ◌္ျဖင္◌့၀ွက�ားေ◌ပးေ◌သာ Web ၀န္ေ◌ဆာင�ႈေ◌ပးသူကို အသံ◌ုး◌ျပဳရ��ဥ္◌းစားပါ။ 

သတင္◌းေ◌ထာက�်ားကို သင္◌ႏ◌ွင္◌့ေ◌◌ျပာဆိုသည္◌့အခါ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈ တူသည္◌့ အီးေ◌မးလက္ို 

အသံ◌ုး◌ျပဳရန္ သင� တို�က�န္◌းေ◌ကာင္◌းတို�က�န္◌းခ်င္ေ◌ပမည္။ သင္၏သတင္◌းေ◌ထာက� 



အီးေ◌မးလက္ို လံ◌ုၿခံ◌ဳမႈ မရွိဘဲ ဖတ္ေ◌နရခ်ိ���င္ သင္◌့ဘေက�ွ◌ျပာဆိုရာ�တင္ 

လွ်ဳိ႕၀ွက�နစ�ိ�သံ◌ုးၿပီးေ◌◌ျပာဆို◌ျခင္◌းမွာ အဓိပၸ◌ာယ�ိပ�ရွိ ေလွပ။

TLS လွ်ဳိ႕၀ွက�နစ� အင�ာနက္ေ◌ပၚမွ◌ျဖ�တ�ားသည္◌့ မက္ေ◌ဆ့ခ်◌္မ်ားကို 

အကာအ�ကယ္ေ◌ပးေ◌သာ◌္လည္◌း တိုက�ိ�က��မ်ားက သင္၏မက္ေ◌ဆ့ခ်◌္ေအဟာင္◌းမ်ားကိုရရန္ 

ႀကိဳးစား◌ႏ◌ိုင္သည္။ သင္၏ �က��်ဴတာ သို႔မဟုတ္ သင္◌့သတင္◌းေ◌ထာက�်ား၏�က��်ဴတာ�တင္ ေ◌

ဆာ့ဖ္၀ဲထည့◌္�သင္◌း◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ သင္၏ Web ေ◌မးလ္၀န္ေ◌ဆာင္ မႈေ◌ပးသူထံသို႔ ေ◌

ဖာ�က�င္◌း၀င္ေ◌ရာက္◌ျခင္◌းနည္◌း◌ျဖင့◌္ ရယ◌ူႏ◌ိုင္သည္။ ထိုေ႔ၾကာင္◌့ သင္◌့�က��်ဴတာႏ◌ွင္◌့ 

သင�သံ◌ုး◌ျပဳ သည္◌့ Web ေ◌မးလ္၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား၏ Password မ်ားကို ကာ�ကယ�ေ��ရးႀကီးပါသည္။ 

အာ�က�င�ါရွိ သည္◌့ သင္◌့အခ်က�လက�ိ�ကာ�ကယ္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ◌ျ ပင�အခ်က�လက�်ားကို 

ကာ�ကယ္ေ◌စာင္◌့ေ◌ရွာက္◌ျခင္◌းအပိုင္◌း မ်ားကို ၾကည့◌္ပါ။

MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AIM ◌ႏ◌ွင့◌္ Facebook Chat မ်ားကဲ့သိုေ႔သာ ေ◌

ဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားကို အသံ◌ုး◌ျပဳၿပီး အခ်ိန္◌ႏ◌ွင္◌့တစ္ေ◌◌ျပးညီေ◌◌ျပာဆိုသည္◌့ 

ခ်က္◌ျခင္◌းသတင္◌းစကားပို႔ျခင္◌းမ်ား instant messaging) သည္ လည္◌း 

အီးေ◌မးလမ္်ားကဲ့သို႔ပင္ ၾကား◌ျဖတ္◌ျခင္◌းခံရမည္◌့ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ရွိသည္။ 

အကာအ�ကယ္ေ◌ပးေ◌သာလွ်ဳိ႕၀ွက္ စနစ�ံ�ပိုးေ◌ပးသည္◌့ စကားေ◌◌ျပာအစီအစဥ္ chat program) 
မွာအ�လ��ည္◌းပါသည္။ အီရန္◌ႏ◌ွင္◌့တ�ုတ�ဲ�သို႔ ေ◌ သာအစိုးရမ်ားသည္ 

ခ်က္◌ျခင္◌းပို႔သတင္◌းစကားမ်ား instant messages) ကို ၾကား◌ျဖတ�ည္◌့ေအလ့အက်င့◌္ရွိ သ��� 

CPJ သုေ◌တသနကျပေသနပါသည္။ PGP ၊ GPG တို႔ႏ◌ွင္◌့တူညီသည္◌့ သတင္◌းစကားပို႔ျခင္◌းမွာ 

အ�လတ္ ေသဘာသတင္◌းစကားေ◌ပးပို႔ျခင္◌း Off-The –Record (OTR) Messaging) ◌ျဖစ�ပီး 

၄င္◌းကို ခ်က္◌ျခင္◌း သတင္◌း စကားပို႔သည္◌့ေ◌ဆာ့ဖ္၀ဲအမ်ားစုႏ◌ွင္◌့ �တဲသံ◌ုး◌ႏ◌ိုင္◌္သည္။ PGP ၊ 

GPG တို႔ႏ◌ွင္◌့ OTR သံ◌ုးမ��ိ�လွ်င္ စကားေ◌◌ျပာ ဆိုမည္◌့ႏ◌ွစ�က�လံ◌ုး�တင္ application အသစ�်ားကို 

ထည္◌့�သင္◌းရန္◌ႏ◌ွင္◌့ေ◌လ့လာရန္ နည္◌းပညာက�ၽမ္◌းက်င�ႈ လိုအပ�ည္။ 

သတင္◌းသမားအမ်ားအျပားက အကဲဆတ�ည္◌့ အသံ◌ျဖင္◌့ေ◌◌ျပာဆို◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ခ်က္◌ျခင္◌း 

သတင္◌း စကားပို႔ျခင္◌းတို႔အ�တက္ Skype ကို အသံ◌ုး◌ျပဳၾကသည္။ Skype က 

ဆ�က�ယ္ေ◌◌ျပာဆိုမႈမ်ားကို လွ်ဳိ႕၀ွက�နစ္ ◌ျ ဖင္◌့ အုပ�ားေ◌ပးၿပီး ၄င္◌း၏နည္◌းလမ္◌းမ်ားမွာ 

လွ်ဳိ႕၀ွက�ည္။ ထိုေ႔ၾကာင္◌့ ကာ�ကယ�ႈအဆင္◌့ မ��ွ်ရွိသည္◌ႏ◌ွင္◌့ အနာဂ�တ�င္ ထိေ◌ရာက�ႈရွိမရွိကို 



သိရ��ွာခက�ဲသည္။ လွ်ဳိ႕၀ွက�နစ္◌ျဖင္◌့အုပ�ထားသည္◌့ သတင္◌းစကား စနစ�်ားထက�ာလွ်င ္ Skype 
ကိုအသံ◌ုး◌ျပဳပါ။ သိုေ႔သာ◌္ သတိ◌ျဖင္◌့သံုးပါ။ 

သင္◌့�အ��ိ�င္◌းဆ�က�ယ�ႈရဲ႕အစိတ�ပိုင္◌းေ◌�တကို ေ◌ �ရးခ်ယ�ပီး လွ်ဳိ႕၀ွက�နစ္◌ျဖင္◌့ဖံ◌ုး����တက္ 

သီး◌ျခားေ◌ဆာ့ဖ္ ၀ဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုသံ◌ုးမည္◌့အစား သင္◌့ေအ��ဖင္◌့ အားလံ◌ုးကို 

လွ်ဳိ႕၀ွက�နစ္◌ျဖင္◌့အုပ္ေ◌ကာင္◌းအုပ�်င္ေ◌ပမည္။ ထိုသို႔ျပဳ လုပ����တက�ည္◌းလမ္◌းတစ��ေကတာ့ 

virtual private network (VPN) ကို အသံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ VPN တစ��သည္ 

သင္◌့�က��်ဴတာမွအ၀င��ထက��ပ�ည္◌့ အင�ာနက�ခ်က�လက�်ားကို လွ်ဳိ႕၀ွက�နစ္◌ျဖင္◌့ အုပ�ပီး VPN server 
ဟုေ◌ခၚသည္◌့ အင�ာနက�စ္ေ◌နရာရာ�တင�ွိသည္◌့ သတ�ွတ�ားသည္◌့ �က��်ဴတာ တစ�ံ◌ုးမွတစ�င္◌့ ေ◌

ပးပို႔သည္။ မွ�����ာ�တဲစပ�ားပါက VPN တစ��သည္ သင္၏ဆ�က�ယ�ႈမ်ားအားလံ◌ုး ကို ေ◌

ဒသ�တင္◌းၾကား◌ျဖတ�ႈမွ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌စမည္◌ျဖစ�ည္။ 

သင္◌့အားမီဒီယာအ�ဖဲ႕အစည္◌းတစ��ကခန္႔အပ�ားပါက သင္◌့အလုပ�ွင္သည္ 

ေအ၀းမွအသံ◌ုး◌ျပဳသူမ်ားအား ကုမၸဏီ�တင္◌း�ကန္ရက�်ားကိုအသံ◌ုး◌ျပဳြခင္◌့ေ◌ပးသည္◌့ VPN 
တစ��ကိုလည္◌း အသံ◌ုး◌ျပဳေ◌ကာင္◌း◌ျပဳေ◌ပလိမ္◌့မည္။ အျခားနည္◌းလမ္◌းအျဖစ္ 

အခ်ဳိ႕စီးြပား◌ျဖစ္၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားက ပုဂၢလိကမ်ားအား တစ�ခ်င္◌းအလိုက္ VPN server ကို 

ငွားရမ္◌းအသံ◌ုး◌ျပဳြခင္◌့ေ◌ပး◌ျခင္◌းမ်ဳိးရွိသည္။ 

အင�ာနက္ေ◌ပၚ�တင္ အျခားသူမ်ားေက�တ႕သ��ခါ သင္◌့ေအ��ဖင္◌့ Web ◌ႏ◌ွင္◌့အျခား 

အင�ာနက္၀န္ေ◌ဆာင�ႈ မ်ားကို သင�ကယ�ွိေ◌နသည္◌့ေ◌နရာမွမဟုတ္ဘ◌ဲ သင္၏ VPN server 
မွအသံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌းအျဖစ္ေ◌ပေၚနလိမ့◌္မည္။ ဆိုလိုသ��ွာ ထို၀န္ေ◌ဆာင�ႈက 

သင္၏လက�ွိတည္ေ◌နရာကို ၀ွက�ားေ◌ပးၿပီး ေ◌ ဒသႏ◌ၱရဆင�ာစနစ�်ားကို ◌ျ

ဖတ္ေ◌က်ာ◌္ေ◌ပး◌ႏ◌ိုင္သည္။ VPN မ်ားသည္ သင္◌့ေ◌ဒတာမ်ား �အ��ိ�င္◌း�တ�င�ားလာသည္◌့အခါ 

အဆင္◌့တိုင္◌းကို လွ်ဳိ႕၀ွက�နစ္◌ျဖင္◌့အုပ္ေ◌ပးမ��ဟုတ�ါ။ ေ◌ နာက�ံ◌ုးေ◌ရာက�ွိမည္◌့ေ◌နရာသည္ 

လွ်ဳိ႕၀ွက�နစ္◌ျဖင္◌့အုပ�ားသည္◌့ အခ်က�လက�်ားကို နားလ����ဟုတ��ဖင္◌့ 

သင္◌့သတင္◌းအခ်က�လက�်ားႏ◌ွင္◌့ ေ◌ တာင္◌းဆိုမႈမ်ားသည္ VPN server မွ 

လွ်ဳိ႕၀ွက�နစ္◌ျဖင္◌့အုပ�ားသည္◌့ ေအ◌ျခေအ��ဖင္◌့�ထက�ာမ��ဟုတ္ေ◌ပ။ အဓိပၸ◌ာေယ�တာ့ သင္၏ 

VPN server ကိုလ��တ္ေ◌နသည့◌္ ကုမၸဏီ၊ VPN server ◌ႏ◌ွင္◌့ သင္၀င္ေ◌ရာက�ည္◌့ ၀က��ိ�က္ 

မ်ားႏ◌ွင္◌့၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားအၾကားရွိ ၾကားခံကုမၸဏီမ်ားသည္ ၄င္◌းတို႔ကု◌ိယ�ိ�င္ 



သင္၏ဆ�က�ယ�ႈမ်ားကို မ�ိုး မသားေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့ေ◌��ခင္◌းမရွိဟု ယံ◌ုၾက��မည္◌ျဖစ�ည္။ 

အကယ္၍ အစိုးရကဲ့သိုေ႔သာ����မွ သင္◌့ကိုယ္ သင�ာ�ကယ္ေ◌နရသ��ိ�ပါက 

သင္ေ◌�ရးခ်ယ�ည္◌့၀န္ေ◌ဆာင�ႈ၏ VPN server သည္ အျခားအစိုးရတစ�� ၏နယ္ေ◌◌ျမထဲ�တင္ 

ရွိသင္◌့သည္။  

စီးြပား◌ျဖစ္ေ◌ရာင္◌းသည္◌့VPN အစား အျခားနည္◌းလမ္◌းတစ��မွာ အခမဲ့ရသည္◌့ 

အမည္ေ◌ဖ်ာက္ေ◌ပးသည္◌့ Tor ◌ျဖစ္ သည္။ အခ်က�လက�်ားကို 

ပိုက်ယ္◌ျပန္႔သည္◌့အင�ာနက္ေ◌ပၚသို႔ ထုေတ�ပးမီ�တင္ အခမဲ့လ��တ�ည္◌့ ဆာဗာမ်ားမွတစ�င္◌့ 

အခ်က�လက�်ားကို လွ်ဳိ႕၀ွက�နစ္◌ျဖင္◌့ဖံုးအုပ�ပီးေ◌နရာေအ◌ျပာင္◌းအလဲလုပ္◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌့ 

အသံ◌ုး◌ျပဳသူမ်ား၏ သတင္◌းအခ်က�လက�ီးဆင္◌းမႈကို Tor ကကာ�ကယ္ေ◌ပးသည္။ 

သင္◌့အခ်က�လက�်ား Data) ကို ကာ�ကယ္◌ျခင္◌း

ေ◌ခတ�ီလက�္ေ◌တာ့မ်ားႏ◌ွင္◌့ စမတ��န္◌းမ်ားသည္ သတင္◌းအခ်က�လက္ေ◌ပါင္◌းေ◌◌ျမာက္◌ျမားြစာကို 

ထည္◌့ထား◌ႏ◌ိုင္ သည္။ သိုေ႔သာ◌္ ထိုြစမ္◌းရ��ိ�အသံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌းကလည္◌း 

တကယ္◌့အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ားကို ႀကံ◌ဳေရစ◌ႏ◌ိုင္သည္။ သင္၏   �က��်ဴတာ သို႔မဟုတ္ ဖုန္◌းသည္ 

အခု◌ိးခံရပါက သို႔မဟုတ္ ဖ်က�ီး◌ျခင္◌းခံရပါက သင�ည္ အကဲဆတ�ည္◌့ 

သတင္◌းအခ်က�လက္ေ◌ပါင္◌းမ်ားြစာကို ထာ၀ရဆံ◌ုးရႈ◌ံး�သား◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

ေ◌ခတ�ီဖုန္◌း သို႔မဟုတ္ �က��်ဴတာကိုပိုင��◌ိင�ည္◌့ မ���မဆို ဤအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ကို�င�ိ�ေင�သာ◌္လည္◌း 

တု◌ိက�ိ�က��မ်ားက သင္◌့အလုပ�ိ�ဖ်က�ီးရန္ သို႔မဟုတ္ လက�ားေ◌ခ်����တက္ သင္◌့အားပစ�ွတ�ား ေ◌

ကာင္◌းထား◌ႏ◌ိုင္သ���◌ိသည္◌့ ◌ျ ဖစ္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ်ကို စဥ္◌းစားသင္◌့ပါသည္။ တိုက�ိ�က��မ်ားက 
ကိုယ�ိ�င�ခ်က္ အလက္မ်ားကို ရရွိ����တက္ သင္◌့ပစၥည္◌းကိရိယာကို သိမ္◌း◌ႏ◌ိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ 

၄င္◌းတို႔က သင္◌့ဖိုင�်ားႏ◌ွင္◌့ သင္◌့ဆ�က�ယ�ႈမ်ားအားလံ◌ုးကို ေအ၀းမွရယ◌ူႏ◌ိုင္◌္����တက္ 

သင္◌့�က��်ဴတာကို မ�ိုးသားသည္◌့ ေ◌ဆာ့ဖ္၀ဲႏ◌ွင္◌့ ကူးစက္ေ◌အာင��ပ���ကိဳးစား◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

အကယ္၍ သင�ည္ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ရွိသည္◌့ေအ◌ျခေအနသို႔ခရီး�သားေ◌နပါက 

သီးသန္႔လက�္ေ◌တာ့တစ�ံ◌ုး သို႔မဟုတ္ သတင္◌းအခ်က�လက�နည္◌းဆံ◌ုးပါသည္◌့ 

�ိုး�ိုးဖုန္◌းတစ�ံ◌ုးကို ကိုင္ေ◌ဆာင�န္ စဥ္◌းစားပါ။ သင္၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ သတင္◌းအခ်က�လက�်ားကို 

၀ွက�ားရန္◌ႏ◌ွင္◌့ကာ�ကယ����ယ��သည္◌့ USB ကိရိယာ�တင္ ထည္◌့ထားရန္ စဥ္◌းစားပါ။ ထို USB ကို 



လက္ေ◌တာ့ပ�ွသီးသန္႔�ခဲထားၿပီး သင္◌့ကိုယ္ေ◌ပၚ�တင္ ေ◌ ဆာင�ားပါ။ USB မ်ားကို အိမ္ေ◌သာ့မ်ား 

သို႔မဟုတ္ ေ◌ ရာင�ံ◌ုပလတ◌္စတစ�ံ◌ုးေ◌လးမ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးစံ◌ု�ုပ�်က�ားသည္◌့ပံ◌ု◌ျဖင္◌့ 

ရရွ◌ိႏ◌ိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ �က��်ဴတာကိုထိန္◌းခ်ဳပ္၍မရပါက ေ◌ ကာ◌္ပီတစ��ရွိေ◌ေနစ����တက္ 

သင္◌့လက�္ေ◌တာ့မွ ေအရးႀကီးသည္◌့ အခ်က�လက�်ားကို USB ထဲ�တင္ ထည္◌့ထားေ◌ကာင္◌း 

ထည္◌့ထားခ်င္ေ◌ပလိမ္◌့မည္။ 

သင္◌့အလုပ္ေ◌နရာမွ �ထ�က�ာ�သားသည္◌့အခါ သင္◌့�က��်ဴတာကို ပိတ�ိတာေ◌သခ်ာပါေ◌စ။ 

သတင္◌းခန္◌းထဲ�တင္ ပင္ သ�င���်ဴတာသံ◌ုးသည္◌့အခါ သို႔မဟုတ္ မက္ေ◌ဆ့ခ်◌္မ်ားကို ဖတ�ည္◌့အခါ 

သင္◌့ပခံ◌ုးေ◌ပၚေမွက်ာ◌္ၿပီး ၾကည္◌့ မည္◌့သူမ်ားႏ◌ွင္◌့ပတ�က�ပီး ◌ႏ◌ိုးႏ◌ိုး ၾကားၾကားရွိပါေ◌စ။ 

လွ်ဳိ႕၀ွက္ေ◌◌ျပာဆို◌ျခင္◌းမ်ား သို႔မဟုတ္ USB အသံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌း မ်ားအ�တက္ အင�ာနက�ိ�င�်ားႏ◌ွင္◌့ 

ဟိုတယ�်ားရွိ အမ်ားသံ◌ုး�က��်ဴတာမ်ားကို မသံ◌ုးပါႏ◌ွင္◌့။ ၿပီးလွ်င္ အမ်ားသံ◌ုး�က��်ဴတာမ်ားထဲသို႔ 

password မ်ားမထည္◌့ပါႏ◌ွင္◌့။    

သင္◌့လက�္ေ◌တာ့ႏ◌ွင့◌္ဖုန္◌းမ်ားကို လွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ�်ားထည္◌့မွ ြဖင္◌့၍ရ◌ႏ◌ိုင္ေ◌စရန္ 

အၿမဲတမ္◌းစီစဥ�ားပါ။ သိုေ႔သာ◌္ စိတ�ိ�င္◌း◌ျဖတ�ားသည္◌့ အခ်က�လက�ိ�းယူသူမ်ားသည္ 

မၾကာခဏအား◌ျဖင္◌့ ထိုကဲ့သို႔ထိန္◌းခ်ဳပ�ႈမ်ားကို ေ◌ က်ာ◌္လႊ◌ားႏ◌ူ◌ိင���ိ� နားလ��ားသင္◌့သည္။ 

Windows ၏ BitLocker ၊ MacOS FileVault သို႔မဟုတ္ သီး◌ျခား�လတ�ပ�ည္◌့ TrueCrypt ကဲ့သိုေ႔သာ 

ဖိုင�ိ� လွ်ဳိ႕၀ွက�နစ္◌ျဖင္◌့အုပ�ည္◌့ ေ◌ဒသဆိုင�ာေ◌ဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား က သတ�ွတ�ားသည္◌့ဖု◌ိင�်ား၊ သင္◌့ account 
တစ��လံ◌ုး သု◌ိ႔မဟုတ္ drive တစ��လံ◌ုးကို လွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ္◌ျဖင့◌္ ကာ�ကယ�ႈမ်ား ◌ျ ပဳလုပ◌္ႏ◌ိုင္သည္။ 

ဤနည္◌းလမ္◌း◌ျဖင္◌့ ဖံုးအုပ�ားသည္◌့ အခ်က�လက�်ားကို သင္◌့ လက�္ေ◌တာ့ အား 

လံ◌ုး၀ထိန္◌းခ်ဳပ�ား◌ႏ◌ိုင္သူတစ္ဦးပင�ွ်င္ ဖတ္၍မရ◌ႏ◌ိုင္ေ◌ပ။ ထိုေ◌ဆာ့ဖ္၀ဲကို USB ◌ျဖင္◌့လည္◌း 

အသံ◌ုး◌ျပဳႏ◌ူ◌ိင္ သည္။ အားေ◌ကာင္◌းသည္◌့ လွ်ိဳ႕၀ွက�ံပါတ�စ�� password) ကို 

ေအသအခ်ာေ◌�ရးခ်ယ�ါ။ အားေ◌ကာင္◌းသည္◌့ လွ်ိဳ႕၀ွက�ံပါတ္ေ◌�ရးခ်ယ္◌ျခင္◌းအပိုင္◌းကို 

ၾကည္◌့ပါ။

စမတ��န္◌းမ်ားသည္ ၄င္◌းတို႔၏ရႈပ္ေ◌�ထးမႈေ◌ၾကာင္◌့ ကာ�ကယ�န◌္စိန◌္ေ◌ခၚမႈတစ��◌ျဖစ�ည္။ 

သင�ည ္ စိုက��◌ိက္ မတ�တ◌္လုပ္ေ◌ဆာင္ေ◌နသည္◌့ ေ◌ ဒသဆိုင�ာ လွ်ဳိ႕၀ွက�နစ�ံ�းသည္◌့အစီအစဥ�်ားကို 

စံ◌ုစမ္◌းခ်င္ေ◌ပလိမ္◌့မည္။ တက��ကလႈပ�ွားသည္◌့အ�ဖဲ႕ MobileActive �တင္ 

မိုဘိုင္◌းကိရိယာမ်ားကိုကာ�ကယ����တက္ အသံုး၀င�ည္◌့ လမ္◌းညႊ��်ားရွိသည္။ 



အစိုးရမ်ားႏ◌ွင္◌့ရာဇ၀တ�ႈက်ဴး�လ���မ်ားသည္ �လတ�ပ�ည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားကဲ့သိုေ႔သာ 

၄င္◌းတို႔က���� အျဖစ�ႈ◌ျမင�ကသူမ်ားအားတိုက�ိ�က����တက္ ေမကာင္◌းႀကံသည္◌့ေ◌ဆာ့ဖ္၀ဲ 

malware) ကို ရ���ယ�်က�ွိရွိိပို႔ ◌ျ ခင္◌းမ်ား ပို၍လုပ◌္လာၾကသည္။ အမ်ားသံ◌ုးေ◌ဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားရွိ 

ပိုးမ်ားကိုအြခင္◌့ေ◌ကာင္◌းယူ၍ malware သေ��၀းမွ ေ◌ န၍ကု◌ိယ္ေ◌ဖ်ာက�ပီး 

�က��်ဴတာထဲသို႔၄င္◌းဘာသာထည္◌့�သင္◌းသည္။ ထိုေ႔နာ�က�င္ malware က သင္၏ 

�က��်ဴတာခလုတ�ိ�က�်က�်ားကို မွတ�ားထား◌ႏ◌ိုင္သည္။ �က��်ဴတာဖ��ား◌ျပင�ိ�ေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့◌ႏ◌ိုင္◌္သည္။ 

သို႔မဟုတ္ သင္◌့�က��်ဴတာမွဖိုင�်ားကို အင�ာနက�ိ�က�်ားသို႔ပင�င္◌ႏ◌ိုင္သည္။ ထို malware ကို အီးေ◌မးလ ္◌ႏ◌ွ

င္◌့ �တဲပို႔သည္◌့ အတု◌ျဖစ္ေ◌သာ◌္လည္◌းယံ◌ုခ်င�ရာေ◌ကာင္◌းေ◌လာက�ည္◌့ ဖိုင�်ားႏ◌ွင္◌့ 

သာမ��ံ◌ုေ◌ပါက�ည္◌့ ၀က�္ ဆိုက�်ားမွတစ�င္◌့ ပို႔ၾကသည္။ တိုက�ိ�က��က �အ��ိ�င္◌း�တင္ ေ◌

ကာက�င္◌းေ◌ကာက�ွာထားသည္◌့ ကု◌ိယ္ေ◌ရး အခ်က�လက�်ားကိုသံ◌ုးၿပီး ◌ျ ပဳ◌ျပင�ားေ◌သာ 

အီးေ◌မးလအ္တုမ်ား◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ်ရွိသ��ိ� မစဥ္◌းစားဘ◌ဲႏ◌ွင္◌့ အီးေ◌မးလ◌္ျဖင္◌့ 

ပို႔လိုက�ည္◌့ဖု◌ိင�်ား သု◌ိ႔မဟုတ္ link မ်ားကို မႏ◌ွိပ�ိ�က�ါႏ◌ွင္◌့။ ဗိုင္◌း�ပ�တ�ည္◌့ ေ◌ ဆာ့ဖ္၀ဲကို သံ◌ုးပါ။ 

ထိုေ◌ဆာ့ဖ္၀ဲကို အၿမဲတမ္◌း update လုပ�ါ။ ထု◌ိေ◌ဆာ့ဖ္၀ဲက အဆင္◌့◌ျမင္◌့သည္◌့ရ���ယ�်က္◌ျဖင္◌့ 

တိုက�ိ�က္ မႈမ်ား အားလံ◌ုးနီးပါးကို ေ◌ ထာက�ွမ္◌း◌ႏ◌ိုင္ပါလိမ္◌့မည္။ အကယ္၍ သင� Windows 
ကိုအသံ◌ုး◌ျပဳပါက Microsoft ◌ႏ◌ွင္◌့ Avast ◌ႏ◌ွစ��လံ◌ုးက ေအ◌ျခခံဗိုင္◌းရပ္ေ◌ထာက�ွမ္◌းသည္◌့ 

စနစ�်ားကိုေ◌ပးပါသည္။  အကယ္၍ သင္◌့ေအ��ဖင္◌့ သင္◌့�က��်ဴတာ�တင္ 

ဗိုင္◌း�ပ��းစက္ေ◌ကာင္◌းကူးစက္ေ◌န◌ႏ◌ိုင္သ��� သံသယရွိပါက အလုပ�ွင�မ်ားစုႏ◌ွင္◌့ 

�လတ�ပ�ည္◌့နည္◌းပညာရွင�်ားက malware ေ◌ပ်ာ�က�ားေ◌စရန္ သင္◌့ေ◌ဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားကို ◌ျ

ပ����ည္◌့�သင္◌း ◌ျ ခင္◌း လုပ္ေ◌ပး◌ႏ◌ိုင္သည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္◌ျခင္◌းမစမီ�တင္ အခ်က�လက္ data) 
မ်ားအားလံ◌ုးကို အျခားတစ္ေ◌နရာ �တင္ သိမ္◌းထားမိရန္ေ◌သခ်ာပါေ◌စ။ ထိုသို႔ 

ကူးယူသည္◌့အခ်က�လက�်ား�တင္ malware မ်ားမပါလာေ◌စရန္ က�ၽမ္◌းက်င��မ်ားႏ◌ွင္◌့ လုပ္ေ◌ဆာင�ါ။ 

ေအ၀းမွ ဆာဗာ server) မ်ား�တင္ သင္◌့�က��်ဴတာမွဖိုင�်ားကို ပံ◌ုမွ���းယူသိမ္◌းဆည္◌း◌ျခင္◌းမ်ား 

remote backups) သည္ စိတ��းေ◌ကာင္◌းတစ��◌ျဖစ�ည္။ အကယ္၍ သင္◌့စက�ိ� သင�က�ွမ္◌းမမီပါက 

သင္◌့သတင္◌း အခ်က�လက�်ားကို ကာ�ကယ�န္ေ◌နာက�ပ�ည္◌းလမ္◌းတစ��◌ျဖစ�ည္။ ေ◌

ပးပို႔ျခင္◌းခံရသည္◌့ အခ်က�လက္ မ်ားသည္ လမ္◌းတစ္ေ◌လွ်ာက�ံ◌ုး�တင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္စနစ္◌ျဖင္◌့ 

ဖံုးအုပ္◌ျခင္◌းခံရသ��ွာေ◌သခ်ာပါေ◌စ။ ထို backup မ်ား ကို ရယ◌ူႏ◌ိုင္မႈကိုလည္◌း 



ထိန္◌းခ်ဳပ္◌ႏ◌ိုင္သ��ွာေ◌သခ်ာပါေ◌စ။ ပင�အခ်က�လက�်ားအားကာ�ကယ္◌ျခင္◌း        

အပိုင္◌းကိုၾကည္◌့ပါ။

အကယ္၍ သင္◌့�က��်ဴတာကိုသိမ္◌းယူ◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ စစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌း ဥပမာအား◌ျဖင္◌့ 

နယ�ပ္◌ျဖတ္ေ◌က်ာ◌္◌ျခင္◌းမ်ား  ကဲ့သိုေ႔သာေအ◌ျခေအနမ်ား 

ႀကံ◌ဳေ◌�တ႔မ��ိ�ေ◌မွ်ာ◌္မွန္◌းထားပါက သင� လွ်ဳိ႕၀ွက�ည္◌့သတင္◌းအခ်က�လက္ မ်ားကို 

ဖယ�ားခ်င္ေ◌ပလိမ့◌္မည္။ ထိုကိစၥမွာ ဖိုင�ိ�ဖ်က�စ�ိ�က္◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ အမႈ◌ိက�ံ◌ုးထဲသို႔ �ဆဲထည္◌့ 

လိုက္◌ျခင္◌းကဲ့သို႔ မ�ိုးစင္◌းပါ။ မၾကာခဏအား◌ျဖင္◌့ ထို႔ကဲ့သို႔ဖ်က�စ�ိ�က�ည္◌့ဖိုင�်ားကို 

�က��်ဴတာရွိ ပံ◌ုမွ��ည္◌း လမ္◌းမ်ား◌ျဖင္◌့ပင�ွ်င္ ◌ျ ပန္ေ◌ဖာ◌္ယ◌ူႏ◌ိုင္သည္။ အကယ္၍ 

သင္◌့အခ်က�လက�်ားကို အမွ��ကယ္ ◌ျ ပန္ေ◌ဖာ◌္၍ မရ◌ႏ◌ိုင္ေ◌စလိုပါက 

အခ်က�လက�်ားကိုကင္◌းကင္◌းရွင္◌းရွင္◌းဖယ�ွား◌ႏ◌ိုင္ရန္ သီးသန္႔ပံ◌ုစံထုတ�ားသည္◌့ ေ◌ ဆာ့ဖ္၀ဲ 

ကိုသံ◌ုး���ိ�အပ�ည္။ သင္◌့�က��်ဴတာ�တင္ secure delete" ပါပါက အသံ◌ုး◌ျပဳ◌ႏ◌ိုင◌္သည္။ သို႔မဟုတ္ 

အခမဲ့ ရသည္◌့ Windows program ◌ျဖစ�ည္◌့ Eraser ကဲ့သို႔ ၾကားေ◌န ေ◌ဆာ့ဖ္၀ဲတစ��ကို ၾကိဳတင္ 

download ရယူ ထားပါ။ 

◌ျပင�သတင္◌းအခ်က�လက�်ားအားကာ�ကယ္◌ျခင္◌း

သင္◌့�က��်ဴတာ သု◌ိ႔မဟုတ္ စမတ��န္◌း�တင္ သင�ိမ္◌းထားသည္◌့အခ်က�လက�်ားအားလံ◌ုးကို 

�က��်ဴတာထဲ �တင�ာ သိမ္◌းဆည္◌းထားသ��ဟုတ�ါ။ သင� အခ်က�လက�်ားကို Google Documents 
ကဲ့သိုေ႔သာ ၀က��ိ�က�်ားထဲရွိ cloud ေ◌နရာမ်ား၊ Gmail သို႔မဟုတ္ Yahoo ကဲ့သို႔ 

၀က�္ေ◌မးလ္၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား သု◌ိ႔မဟုတ္ Facebook ကဲ့သိုေ႔သာ 

လူမႈ�က��က္၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား�တင�ည္◌း သိမ္◌းေ◌ကာင္◌းသိမ္◌းထား◌ႏ◌ိုင◌္သည္။ 

ကိုယ�ိ�င�တင္◌းအခ်က�လက�်ား ရယ◌ူႏ◌ိုင◌္ေ◌ရးႏ◌ွင္◌့ပတ�က�ပီး စိုးရိမ�ႈရွိပါက ထိုကဲ့သို႔ ◌ျ

ပင�သတင္◌းအခ်က္ အလက�်ား၏ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးကိုလည္◌း စဥ္◌းစားသင္◌့သည္။ 

ေ◌ဒသႏ◌ၱရဥေပဒလိုအပ�်က���ဖစ္ေ◌စ၊ အာဏာပိုင�်ားႏ◌ွင္◌့ စီးြပာ◌းေ◌ရး သို႔မဟုတ္ လူမႈေ◌ရးအရ 

နီးစပ္၍◌ျဖစ္ေ◌စ အင�ာနက��မၸဏီမ်ားသည္ ပုဂၢလိကအခ်က�လက�်ားကို 

အစိုးရမ်ားေကတာင္◌းဆိုသည္◌့အခါ လႊ◌ဲေ◌ပးတတ္ ၾကသည္။ သိုေ႔သာ◌္ cloud 
�တင�ိမ္◌းထားသည္◌့အခ်က�လက�ိ�လည္◌း ပံ◌ုမွ���ပ�န္◌းစဥ�တိုင္◌းရသလို လိမ္ 



လည္◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌့လည္◌းရ◌ႏ◌ိုင◌္သည္။ သင္◌့ကိုတိုက�ိ�က��မ်ားသည္ အခ်က�လက�ိ�ရယူ����တက္ 

သင◌္၏ log-in သို႔မဟုတ္ လွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ္ password) ကိုရယူ◌ႏ◌ိုင◌္◌္သည္။ ထိုသို႔မျဖစ◌္ေ◌အာင္ 

တားဆီး����တက္ သင္၏လွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ�်ားႏ◌ွင္◌့◌့ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးေ◌မးြခန္◌းမ်ားကို 

ဂ�ုတစိုက္ေ◌�ရးခ်ယ�ါ။ https" မွတစ�င္◌့�သားသည္◌့ အင�ာနက္၀န္ေ◌ဆာင�ႈ သို႔မဟုတ္ 

သင္◌့ကိုယ�ိ�င္ေ◌ဆာ့ဖ္၀ဲမွ ေ◌ပးသည္◌့ လွ်ဳိ႕၀ွက္စနစ္◌ျဖင္◌့အုပ�ားေ◌သာ ဆ�က�ယ�ႈကို 

အၿမဲတမ္◌းသံ◌ုပါ။ အားေ◌ကာင္◌းေ◌သာလွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ္ ေ◌�ရးခ်ယ္◌ျခင္◌းအပိုင္◌းကိုၾကည္◌့ပါ။

�အ��ိ�င္◌း�တင�ွိေ◌သာ ပုဂိၢဳလ္ေ◌ရးဆိုင�ာအခ်က�လက�်ားကိုသာ မကာ�ကယ�ါႏ◌ွင္◌့။ မ��ည့◌္အခ်က�လက္ 

တို႔ကို �အ��ိ�င္◌းေ◌နရာမ်ား�တင္ အမ်ား◌ျပ���သိရွိေ◌အာင္ေ◌ဖာ◌္◌ျပမ��ိ�စဥ္◌းစားပါ။ 

သင�လူမႈ�က��က�်ား အားေ◌◌ျပာ◌ျပသည္◌့အခ်က�လက�်ားကို သူတို႔က 

လူတကာတိုင္◌းကိုေ◌◌ျပာ◌ျပျခင္◌းအား◌ျဖင္◌့ အမွားကိုလုပ�တ�က သည္။ သင္◌့ကိုယ�င္ 

စံ◌ုစမ္◌းေ◌ထာက�ွမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ�ည္◌့ သတင္◌းစာပညာ၏ပစ�ွတ�စ��သြဖယ္ ပံ◌ုမွ��ား ◌ျ ဖင္◌့ 

ေသဘာထားထိုက�ါသည္။ ၀�က��င္ လိုက�ံရွာေ◌ြဖ◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌့ သင္◌့လႈပ�ွားမႈမ်ားကို မ��ွ်မ်ားမ်ား တူး�ဆ 

◌ႏ◌ိုင◌္သ��ိ�ၾကည္◌့ပါ။ ထို႔ျပင္ ထိုသို႔လူအမ်ားသိသည္◌့သတင္◌းအခ်က�လက�်ားကို 

သင္◌့အလုပ�ားအေ◌ႏ◌ွာင့◌္ အယွက္ေ◌ပးလိုသည္◌့သူမ်ားက 

မ��ဲ�သို႔အ�လဲသံ◌ုးစား◌ျပဳ◌ႏ◌ိုင◌္သ��ိ�ၾကည္◌့ပါ။ 

အားေ◌ကာင္◌းေ◌သာလ◌ွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ္ password) ေ◌�ရးခ်ယ္◌ျခင္◌း

အားေ◌ကာင္◌းသည္◌့လွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ�ာ�ကယ�ႈသည္ ယခုအခ်ိ��ထိ သင္◌့အခ်က�လက�်ားအား 

သင္ေ◌ပး◌ႏ◌ိုင◌္ သည္◌့ ေအကာင္◌းဆံ◌ုးေ◌သာ ေ◌ ယဘုယ်လံ◌ုၿခံ◌ဳမႈတစ��◌ျဖစ�ည္။ သို႔ရာ�တင္ 

မြဖင္◌့◌ႏ◌ိုင◌္ေ◌သာ လွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ�စ�� အား ေ◌ �ရးခ်ယ္◌ျခင္◌းသည္ ၾကားေ◌ကာင္◌းသ��က္ 

ပို၍ခက�ဲသည္။ ၄င္◌းတ◌ို႔ႀကံႀကံဖ��န္ေ◌�ရးထားေ◌သာ လွ်ဳိ႕၀ွက္ နံပါတ�ည္ အမွန္ေ◌တာ့ 

လူႀကိဳက�်ားၾကသည္◌့ နံပါတ�်ားထဲ�တင္ ပါ၀င�ကသ��ိ� လူအမ်ားအျပား အထိတ္ တလန္႔ ေ◌

�တ႕ရွိၾကသည္။ ေ◌ ဆာ့ဖ္၀ဲက တိုက�ိ�က��မ်ားအား ◌ျ ဖစ္◌ႏ◌ိုင◌္ေ◌ခ်အရွိဆံ◌ုးလွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ�်ားကို ေ◌

ဖာ◌္ထုတ္ ◌ႏ◌ိုင◌္ေ◌စၿပီး လွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ္◌ျဖင္◌့ကာ�ကယ�ားေ◌သာစက�ိရိယာ သို႔မဟုတ္ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈကို 

အလ်င��မန္ စမ္◌းသပ္◌ႏ◌ိုင◌္◌္သည္။ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌သာလွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ�စ��အျဖစ္ 

အစဥ�လာအား◌ျဖင္◌့ေ◌�ရးခ်ယ�ႈမ်ား ဥပမာအား◌ျဖင္◌့  အဘိဓာ��ွ �ိုး�ိုးစကားလံ◌ုးတစ�ံ◌ုးႏ◌ွင္◌့ 

ကိန္◌းဂဏန္◌းတစ�� သို႔မဟုတ္ အဓိကေက်သာအကၡရာမ်ားအား ထူး◌ျခား သည္◌့ 



ေသကၤတမ်ား◌ျဖင္◌့အစားထိုးထားသည္◌့ စကားလံ◌ုးတစ�ံ◌ုးသည္ အ�လ��ိ�ေ◌တာင္◌းပါက 

တိုက�ိ�က�ႈမ်ား၏ သားေ◌ကာင္◌ျဖ�စ�ားလိမ္◌့မည္။   

ပ်မ္◌းမွ်အကၡရာရွစ��ပါသည္◌့ လွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ�က�ွ��ည္◌့ ထူး◌ျခားသည္◌့ေ◌◌ျပာစကား သို႔မဟုတ္ 

ဆို�ိုးစကားကို ေ◌ �ရးခ်ယ�ပီး က်ပန္◌းေ◌�ရးထားသည္◌့ ပုဒ္◌ျဖတ��ဒ�ေပ�ကၤတမ်ားႏ◌ွင္◌့ေ◌ရာလိုက�ါ။ 

ကိုေယ�ဘာက်သည္◌့ သိုေ႔သာ◌္ မထင�ွားသည္◌့  စာေ◌ရးဆရာတစ္ဦးထံမွ ၀ါက်တစ�� သို႔မဟုတ္ 

ကိုယ္◌့စိတ�ဲ�တ�င�ဲေ◌နသည္◌့ အဓိပၸ◌ာယ�ရွိသည္◌့ စကားစုတစ��ကို ေ◌ �ရးလိုက�ါ။ 

အဂၤလိပ�ာသာ�တင္  အကၡရာေအသးႏ◌ွင္◌့အႀကီးမ်ားကို ေ◌ ရာလိုက�ါ။ 

လွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ�ရွည္ေ◌ေလလ ထိုလွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ�ိ�ြဖင္◌့◌ႏ◌ိုင◌္မည္◌့ အလိုေအလ်ာက�ည္◌းလမ္◌းမ်ား ကို 

ခံ◌ႏ◌ိုင◌္ေ◌ေလလျဖစ�ည္။ သာမ��ံစာတံ◌ုးႏ◌ွစ�ံ◌ုးေ◌လာက�ိ� အသံ◌ုး◌ျပဳၿပီး 

အားေ◌ကာင္◌း၍မွတ�ိ�လယ္ေ◌သာ လွ်ဳိ႕၀ွက�ကားစုကို 

မ��ဲ�သို႔တည္ေ◌ဆာက�မ��ိ�သည္◌့နည္◌းလမ္◌းေ◌ကာင္◌းတစ��ကို www.diceware.com 

�တင္ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္။ 

အကယ္၍ သင္◌့ေအ��ဖင္◌့ လွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ�မ်ားအျပားကို အသံ◌ုး◌ျပဳပါက 

တစ��ထူး◌ျခားသည္◌့လွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ�်ား ကို ထုတ္ေ◌ပးၿပီး ၄င္◌းနံပါတ�်ားကို 

လွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ�စ��ထဲေ◌အာ�က�င္ လံ◌ုလံ◌ုၿခံ◌ဳၿခံ◌ဳသိမ္◌းထားေ◌ပးမည္◌့ ေ◌ဆာ့ဖ္၀ဲ တစ��ကိုစဥ္◌းစားပါ။ 

ထု◌ိတစ��တည္◌းေ◌သာလွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ�ွာ အားေ◌ကာင္◌းသည္◌့နံပါတ္◌ျဖစ�ါေ◌စ။ အကယ၍္ သင� 

သင္◌့လွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ�ိ�ေ◌မ့�သားပါက သင����မည္၀ါ◌ျဖစ���ိ� အတည္◌ျပဳ����တက္ ၀က��ိ�က္ 

မ်ားကအသံ◌ုး◌ျပဳသည္◌့ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးေ◌မးြခန္◌းမ်ား  သင္◌့မိခင�ဲ႕ အပ်ိဳဘ၀ကနာမ��ဘာလဲ  

ဆိုသည္◌့ ေ◌ မးြခန္◌း ကဲ့သို႔  အ�တက္ သင္ေ◌ပးသည္◌့ေအ◌ျဖမ်ားကို သတိ◌ျပဳပါ။ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးေ◌မးြခန္◌းမ်ားအား �ိုး�ိုးသားသား ေ◌◌ျ ဖသည္◌့ ေအ◌ျဖမ်ားသည္ 

စိတ�ိ�င္◌း◌ျဖတ�ားသည္◌့����တစ္ဦးေအ��ဖင္◌့ အ�လယ�ကူရွာ◌ႏ◌ိုင◌္သည္◌့ လူအမ်ား ရ◌ႏ◌ိုင◌္သည္◌့ 

အခ်က�်ား◌ျဖစ�ည္။ ထု◌ိသု◌ိ႔�ိုးသားသည္◌့ေအ◌ျဖမ်ားအစား လွ်ဳိ႕၀ွက�ကားစုကဲ့သို႔ သင�ွ�လဲ၍မ���မွ 

မသိ သည္◌့ စိတ��းယေဥ�◌ျဖမ်ားေ◌ပးပါ။ မတူညီသည္◌့၀က��ိ�က�်ား သု◌ိ႔မဟုတ္ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားရွိ 

account အမ်ဳိးမ်ဳိးအ�တက္ တူညီေ◌သာလွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ�်ား သို႔မဟုတ္ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးေ◌မးြခန္◌းဆိုင�ာေအ◌ျဖမ်ားကို မသံ◌ုးပါႏ◌ွင္◌့။



ေ◌နာက�ံ◌ုးအား◌ျဖင္◌့ တိုက�ိ�က��မ်ားက သင္◌့လွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ�ိ� ရယ◌ူႏ◌ိုင◌္သည္◌့ 

နည္◌းလမ္◌းတစ��အၿမဲတမ္◌းရွိသည္ ကိုနားလ��ါ။ ၄င္◌းတို႔က သင္◌့အား�ုပ�ိ�င္◌းဆိုင�ာ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ျဖင္◌့ တိုက�ိ�က�ခိမ္◌းေ◌◌ျခာက္◌ႏ◌ိုင◌္သည္။ အကယ္၍ 

ထိုကဲ့သို႔ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက္◌ျခင္◌းသည္ ◌ျ ဖစ္◌ႏ◌ိုင◌္ေ◌ခ်တစ��အျဖစ္ သင�ိ�းရိမ�ါက သင္◌့ေအ��ဖင္◌့ 

မ��ည္◌့အခါမွ လွ်ဳိ႕၀ွက္ နံပါတ�ိ� လႊ◌ဲေ◌ပးမ��ဟုတ�� ယံ◌ုၾကည္◌ျခင္◌းထက္ 

သင�လွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ္◌ျဖင္◌့ကာ�ကယ�ားသည္◌့ အခ်က္ အလက္ သို႔မဟုတ္ စက�ိရိယာ၏တ��ွိမႈကို 

ဖံ◌ုး�ကယ္◌ႏ◌ိုင◌္သည္◌့နည္◌းလမ္◌းမ်ားကို စဥ္◌းစားပါ။ ◌ျဖစ◌္ႏ◌ိုင◌္ေ◌ခ်တစ�� မွာ သင� လွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ�ိ� 

ခပ္◌ျမန္◌ျမ���တ္ေ◌◌ျပာ◌ႏ◌ိုင◌္သည္◌့ �ိုး�ိုးသတင္◌းအခ်က�လက�်ား အမ်ားစု ပါ၀င္ သည္◌့ account 
တစ��ေ◌တာ့ အနည္◌းဆံ◌ုးရွိထားရန္◌ျဖစ�ည္။ TrueCrypt ကဲ့သို႔ ေ◌ ဆာ့ဖ္၀ဲမ်ား�တင္ နဂိုကတည္◌း က 

ထိုသို႔ျပဳလုပ္◌ႏ◌ိုင◌္သည္◌့ အဂၤ◌ါ�ပ�စ��ပါရွိသည္။ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးကိုတိုး◌ျမွင္◌့◌ျခင္◌းသည္ မ��ည္◌့အခါမွ စင္◌းလံ◌ုးေ◌ခ်ာမျဖစ္ေ◌ခ်။ ထို႔ျပင္ 

အၿမဲတမ္◌း ေအလွ်ာ့အတင္◌းရွိ သည္။ သင္◌့အလုပ�ိ� ထိထိေ◌ရာက္ေ◌ရာက္ေ◌ဆာ�င�က္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ 

သင္◌့အခ်က�လက�်ားအားတိုက��◌ိက�ံ��ခင္◌းမွ ကာ�ကယ္◌ျခင္◌းႏ◌ွစ��အၾကားဟ��်က�ိ� 

သင�သာလွင်�ံ◌ုး◌ျဖတ္◌ႏ◌ိုင္သည္။ ေ◌◌ျ ဖရွင္◌းသည္◌့နည္◌းလမ္◌းမ်ားကို စဥ္◌းစားသည္◌့အခါ 

သင္◌့ြစမ္◌းေ◌ဆာင္◌ႏ◌ူ◌ိင�ည္◌ႏ◌ွင္◌့ပတ�က�ပီး �ိုးသားရန္◌ႏ◌ွင္◌့ မျဖစ္◌ႏ◌ိုင◌္သည္◌့ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာစည္◌း မ်ဥ္◌းမ်ား သင္◌့ကိုယ�င္ မျပ႒ာန္◌းရန္◌ျဖစ�ည္။ အီးေ◌မးလမ္်ားကို 

လွ်ဳိ႕၀ွေက�ကၤတျဖင္◌့ဖံ◌ုးအုပ္◌ျခင္◌း၊ ဖိုင�်ားကို လံ◌ုလံ◌ုၿခံ◌ဳၿခံ◌ဳဖ်က�ီးပစ္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ 

ရွ��်ားေ◌သာလွ်ိဳ႕၀ွက�ံပါတ�်ား အသံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌းသည္ အလု�ပ�င�ဲ�တင္ ထို ေအလ့အထမ်ားကို 

သင�လိုက�ာပါက လက္ေ◌�တ႔�တင္ ေအထာက�ကူ◌ျဖစ���ဟုတ္ေ◌ပ။ သင္ အမွန္ တကယ��ပ�ည္◌့ 

ေအ◌ျခခံက်သည္◌့ ေ◌◌ျ ခလွမ္◌းမ်ားကို စဥ္◌းစားပါ။ ဥပမာအား◌ျဖင္◌့ သင�ည္ �ုပ�ိ�င္◌းဆု◌ိင�ာ 

ဖမ္◌းဆီးမႈထက္ နည္◌းပညာပိုင္◌းဆိုင�ာတိုက�ိ�က�ႈကို ပိုၿပီးစိုးရိမ�ါက မွတ��မ်ားကို �က��်ဴတာက Word 
�တင္ မွတ�ည္◌့အစား မွတ��စာအု�ပ�င္ ေခ်ရး◌ျခင္◌းကို စဥ္◌းစားပါ။ 

အကယ္၍ သင�ည္ ေ◌ ခတ�ီဆန္◌း◌ျပားေ◌သာနည္◌းပညာဆိုင�ာတိုက�ိ�က�ႈကို ႀကံ◌ဳေ◌�တေ႕နရပါက 

ေအကာင္◌း ဆံ◌ုးခ်ဥ္◌းကပ�ံ◌ုမွာ အ�ိုးရွင္◌းဆံ◌ုးႏ◌ွင္◌့ အနည္◌းဆံ◌ုး◌ျဖစ�ည္။ ေ◌ ကာင္◌းက်ိဴးဆိုး◌ျပစ�ိ� 

သင�သာလွ်င�ံ◌ုး◌ျဖတ္◌ႏ◌ိုင◌္◌္ သည္။ သင္၏ရွ��်ားေ◌သာ လွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ�်ားကို 

မွတ��စာ�ရက္ေ◌ပၚေခ်ရးၿပီး လံုၿခံ◌ဳသည္◌့ေ◌နရာတစ���တင္ သိမ္◌းထား◌ျခင္◌းက 



အင�ာနက�ာဇ၀တ�ႈ  မဟုတ�ါ။ အနည္◌းဆံ◌ုးေ◌တာ့ တစ�ံ◌ုတစ္ေ◌ယာက� ထိုစာ�ရက�ိ� ခိုး�သားလွင်္ 

ထိုနံပါတ�်ားကို ေ◌◌ျ ပာင္◌းလဲခ်ိ����ပီဟု သင�ိေ◌ပလိမ္◌့မည္။ ထိုလွ်ဳိ႕၀ွက�ံပါတ�်ားကို သင္◌့ရံ◌ုးခန္◌း 

နံရံေ◌ပၚ�တင�ပ�ားေ◌သာ စာ�ရက္ေ◌ပၚ�တင္ေ◌တာ့ ခ်ေမရးမိပါေ◌စႏ◌ွင္◌့◌္။  

၄။ လက�က�ိ�င�ဋ◌ိပကၡ

သတင္◌းသမားအမ်ားအျပားအ�တက္ အ◌ႏ◌ၲရာယအ္ႀကီးဆံ◌ုးမွာ လက�က�ိ�င�ဋ◌ိပကၡမ်ားကို 

သတင္◌းလိုက��ခင္◌း ◌ျ ဖစ�ည္။ �ုပ�ိ�င္◌းဆိုင�ာက်န္◌းမာ◌ျခင္◌းေ◌ၾကာင္◌့ သင�ည္ 

ထိခု◌ိက�ဏ�ာရမႈကိုေ◌ရွာင�ွားရန္ အကူအညီ◌ျဖစ္ေ◌စ ◌ႏ◌ိုင္သည္။ သတင္◌းသမားတစ္ဦးသည္ 

စိတ�ိ�င္◌းဆိုင�ာအဆင�င္◌့◌ျဖစ္ေ◌နသင္◌့သည္။ သင္◌့ေ◌တာ◌္ေ◌လ်ာက�တ္ သည္◌့ 

ပစၥည္◌းကိရိယာမ်ားရွိသင္◌့သည္။ ေ◌ ကာင္◌းေ◌ကာင္◌းြမ���န္ေ◌လ့က်င္◌့ထားသင္◌့သည္။ ၿပီးလွင်္ 

အာမခံ အလံ◌ု ေအလာက္ ထားရွိသင္◌့သည္။ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးသင�န္◌း

သတင္◌းသမားမ်ားအ�တက�ံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးသင�န္◌းမ်ားကို ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားက ၁၉၉၀ ◌ျ

ပည္◌့�လန္◌ႏ◌ွစ�်ားကတည္◌း က ေ◌ ပးလ်က�ွိသည္။ အစဥ�လာအား◌ျဖင္◌့ ထိုကုမၸဏီမ်ား၏ 

၀��မ္◌းမ်ားအျဖစ္ ၿဗိတိသွ်ႏ◌ွင္◌့ေအမရိကန္ စစ�ႈထမ္◌းေ◌ဟာင္◌းမ်ားကို အဓိကခန္႔ထားၾကသည္။ 

အမ်ားစုက ေအရးေ◌ပေၚရွးဦးသူနာ◌ျပဳစု◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့အတူ တု◌ိက�ိ�က�ႈအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ႏ◌ွင္◌့ 

စစ္ေ◌◌ျမျပင္ေ◌ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားအ�တက္ ဦးတ��ားေ◌သာ ပုဂၢိဳလ္ေ◌ရးအသိဆိုင�ာ 

က�ၽမ္◌းက်င�ႈမ်ားကို သင�ကားေ◌ပးသည္။ ထိုကဲ့သိုေ႔သာသင�န္◌းကို လက�က�ိ�င�ိပ�ိ�က◌္�င�ိ�င�ႈမ်ားကို 

သတင္◌းလိုက�ည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားအ�တက္ အထူးညႊန္◌းလိုသည္။ အသိပညာႏ◌ွင္◌့ 

က�ၽမ္◌းက်င�ႈကို စာသင�န္◌း ထဲ�တင္ေ◌ရာ သတင္◌းသမားတစ္ေ◌ယာေက���ဖင္◌့ က�ၽမ္◌းက်င�ႈႏ◌ွင္◌့ 

�တဲလုပ�မည္◌့ စိန္ေ◌ခၚမႈရွိသည္◌့ ရႈပ္ေ◌�ထးေ◌သာ ေအ◌ျခေအနတစ�ပ�ိ� ပံ◌ုတူဖ��ီး၍ပါ 

သင�ကားေ◌ပးသည္။ သင�န္◌းအက်ဳိးေ◌က်းဇူးက ◌ႏ◌ို င�ံ◌ျခားႏ◌ွင္◌့ ေ◌ ဒသခံ သတင္◌းအ�တက္ 

အတူတူပင္◌ျဖစ�ည္။

ေဥရာပေအ◌ျခစိုက္ International News Safety Institute က ကမာၻတစ္၀န္◌းက 

အႏ◌ၱရာယ�ွိသည္◌့ေ◌နရာမ်ား �တင္ အလုပ��ပ္ေ◌နၾကသည္◌့ ေ◌



ဒသခံသတင္◌းသမားရာေ◌ပါင္◌းမ်ားြစာကို အခမဲ့သင�ကားေ◌ပးခဲ့သည္။ သတင္◌း   သမားမ်ားသည္ 

က�ၽမ္◌းက်င�ႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရ�သားသ��ာမက  တစ္ဦးႏ◌ွင္◌့တစ္ဦးကိုလည္◌း 

ရင္◌းႏ◌ွီးက�ၽမ္◌း၀င္ေ◌စသည္။ သင�န္◌းက အ◌ႏ◌ၲရာယရ္ွိသည္◌့နယ္ေ◌◌ျမမ်ား�တင္ ေ◌

နထိုင��ပ�ိ�င�ကရသည္◌့ ေ◌ ဒသခံသတင္◌းသမားမ်ားအား ၾကားေ◌နနယ္ေ◌◌ျမတစ���တင္ ◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌ရး၊ 

ပထ၀၀ီငေ္အနအထားႏ◌ွင္◌့ အျခားသတ�ွတ�်က�်ားအကန္႔မရွိေ◌စဘဲ ေ◌

�တ႕ဆံ◌ုၿပီးပူးေ◌ပါင္◌းေ◌ဆာ�င�က္◌ႏ◌ိုင္မည္◌့ အြခင္◌့ေအရးကိုေ◌ပးသည္။ 

သမိုင္◌းေ◌ၾကာင္◌းအား◌ျဖင္◌့ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးသင�န္◌း မ်ားသည္ တာ၀��မ္◌းေ◌ဆာင္ေ◌နစဥ��တင္◌း 

လိင�ိ�င္◌းဆိုင�ာတိုက�ိ�က�ႈကို ေ◌ လ်ာ့နည္◌းေ◌စျခင္◌း အခန္◌း၂။ အႏ◌ၱရာယ�ိ� 

ခ်င္◌့�တက္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့တံု႔◌ျပန္◌ျခင္◌းကိုၾကည့◌္ပါ။  သို႔မဟုတ္ 

အုပ���ဖဲ႕က်ဴး�လ��ည္◌့ရာဇ၀တ�ႈကို သတင္◌း လိုက္◌ျခင္◌း၏အ◌ႏ◌ၲရာယက္ိုေ◌လ်ာ့နည္◌းေ◌စျခင္◌း 

အခန္◌း ၅။ ဂိုဏ္◌း�ဖဲ႕က်ဴး�လ��ည္◌့ရာဇ၀တ�ႈႏ◌ွင္◌့ အဂတိလိုက�ားမႈ ကိုၾကည္◌့ပါ။  ကဲ့သိုေ႔သာ 

စစ္ဘက�ိ�င�ာမဟုတ�ည္◌့ ေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအနမ်ားကို ေ◌◌ျဖရွင္◌းရ��� အထူး◌ျပဳ ခဲ့◌ျခင္◌းမရွိေ◌ပ။ 

သိုေ႔သာ◌္ ၂၀၁၁ ခုႏ◌ွစ�တည္◌းကစတင္၍ အသစ္◌ႏ◌ွင္◌့ရွိဆဲကုမၸဏီတို႔သည္ အရပ္ဘက�ိ�င�ာ 

ေအ◌ျခေအနမ်ားႏ◌ွင္◌့ ဒစ�်စ�ယ�ံ◌ုၿခံ◌ဳမႈပါ၀င�ည္◌့ သင�န္◌းစာမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ 

���ိ�ေ◌သာေအ◌ျခေအနႏ◌ွင္◌့ ေအရးေ◌ပေၚရွးဦးသူနာ◌ျပဳသင�န္◌းမ်ားသည္ ◌ျပင္◌းထန္ေ◌သာ 

ဆႏၵျပမႈမ်ားႏ◌ွင္◌့ တိုက္ ခိုက�ႈမ်ားအပါအ၀င္ လက�က�ိ�င�ိေ◌�တ႕မႈပါ၀င�ည္◌့ 

မ��ည္◌့ေအ◌ျခေအနမ်ိဳး�တင�ဆို အ◌ႏ◌ၲရာယ�င္◌းြစာ သတင္◌းလိုက္ေ◌ရးအ�တက္ 

မရွိမျဖစ�ိ�အပ�်က�်ား◌ျဖစ�ည္။ သင�န္◌းမ်ားထဲ�တင္ ◌ျပန္ေ◌ပး�ဆဲခံရသည္◌့ေအ◌ျခ ေအနကို 

မ��ဲ�သို႔တံု႔◌ျပ��မ��ိ�သည္◌့ ေ◌လ့က်င္◌့ခန္◌းမ်ားပါ၀င�ည္။ ငါးရက�ကာသင�န္းမ်ားကို ၿဗိတိန္◌ႏ◌ွင္◌့ 

ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင���တင္ ေအမရိကန္ေ◌ဒၚလာ ၃၀၀၀ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက�ိ�ေ◌ပးရသည္။ 

အခါအားေ◌လ်ာ◌္ြစာ တက�န္ အႀကံေ◌ပးလိုသည္◌့ သံ◌ုးရက�ကာြမမ္◌းမံသင�န္◌းမ်ားသည္ 

အနည္◌းဆံ◌ုး ေအမရိကန္ေ◌ဒၚလာ ၂၀၀၀ ကု��်သည္။ 

The Rory Peck Trust က လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးသင�န္◌းမ်ား၏ ကု��်စရိတ�ိ� ကူညီက်ခံေ◌ပးရန္ အ�လတ�တင္◌း ေ◌

ထာက�်ားအ�တက္ သင�န္◌းရ��ံ◌ုေ◌ြငကမ္◌းလွမ္◌းပါသည္။ ထိုရ��ံ◌ုေ◌ြငအား အနည္◌းဆံ◌ုး ၁၈ 

လၾကာ သတင္◌းစု ေ◌ ဆာင္◌း◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ မ်က္ေ◌မွာက္ေ◌ရးရာမ်ား�တင္ ပါ၀င�တ�က�ည္◌့ 

စစ�ွန္ေ◌သာအ�လတ�တင္◌းေ◌ထာက္ မ်ား  က ရရွိ◌ႏ◌ိုင္◌္ပါသည္။ ပါရီေအ◌ျခစိုက္ 



သတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့အုပ��◌ျဖစ�ည္◌့ နယ�ည္◌းမျခားသတင္◌းေ◌ထာက္ မ်ားက ေ◌

ဘးကင္◌းေ◌ရးႏ◌ွင္◌့ဖိစီးမႈစီမံခန္႔ခဲေြ◌ရးဆိုင�ာသင�န္◌းမ်ား၊ ◌ျ

ပင�စ�ကက္ေ◌◌ျခနီအသင္◌းတို႔◌ႏ◌ွင္◌့ပူးေ◌ပါင္◌း၍ 
◌ႏ◌ိုင္ငံတကာလူ႕အြခင္◌့ေအရးဆိုင�ာဥေပဒသင�န္◌းမ်ားကိုလည္◌းေ◌ပးသည္။ သင�န္◌းကို ◌ျ

ပင�စ�ာသာစကား ◌ျဖင္◌့သင�ကားၿပီး ◌ျပင�စ�ဲ�လ�္ေ◌ဒသ�တင္ေ◌ပးသည္။ 

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢယူနက�ကိုအ�ဖဲ႕ဦးေ◌ဆာင�ည္◌့ ◌ႏ◌ိုင္ငံတကာအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ား၊ Swedish 

International Development Cooperation Agency ကဲ့သိုေ႔သာ အစိုးရအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

International News Safety Institute ကဲ့သို႔ ပုဂၢလိကအုပ��မ်ားေ◌ပါင္◌းၿပီး 

ြဖံ႕ၿဖိဳးမႈနည္◌းသည္◌◌့ႏ◌ိုင္ငံမ်ားရွိ သတင္◌းသမားမ်ားအ�တက္ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရး သင�န္◌းမ်ားကို 

အလွည္◌့ေက်ပးၾကသည္။           

ကာ�ကယ္ေ◌ရးကိရိယာ

သင္◌့�တေင�◌ျခေအနႏ◌ွင္◌့သင္◌့ေ◌လ်ာ◌္သည္◌့ ကိရိယာမ်ား◌ျပည္◌့◌ျပည္◌့စံ◌ုစံ◌ုရွိသင္◌့သည္။ 

အဆံ◌ုးြစေ��◌ျခေအနမ်ား�တင္ ဤကိရိယာမ်ား၌ ကာ�ကယ္ေ◌ရး၀တ�ံ◌ုမ်ား၀တ�င္◌ျခင္◌း၊ ေ◌

ထာက�ွမ္◌းသည္◌့ကိရိယာမ်ား သယ္ေ◌ဆာင္◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ ◌ျ ဖစ◌္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ်ရွိသည္◌့ ဇီ၀၊ဓာတု 

သို႔မဟုတ္ ◌ႏ◌်ဴကလီးယားဓာတ�စၥည္◌းမ်ားကိုတားဆီးရန္ သို႔မဟုတ္ တန္◌ျပ�����တက္ ေ◌

သ◌ာက္ေ◌ဆး◌ျပားမ်ားပါ၀င�ည္။ တို�က�◌ဲနယ္ေ◌◌ျမမ်ား�တင္ ထိုကိရိယာမ်ားထဲ၌ ဗံ◌ုးစမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

အား◌ျပင္◌းသည္◌့ က်����်ားကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခ◌ံႏ◌ိုင္သ���သတ�ွတ�ားသည္◌့ 

က်ည္ကာအက်◌ႌ၀တ္ဆင္◌ျခင္◌း ပါ၀င္ သည္။ လမ္◌းေ◌ပၚ�တင�ိ�က�ိ�က�ႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 

အၾကမ္◌းဖက္◌ျခင္◌းကိစၥမ်ား�တင္မူ ထိုကိရိယာမ်ားဆိုသည္က 

ဓားထိုးခံ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ေ◌အာက�ံအက်◌ႌ၀တ�င္ထား◌ျခင္◌းကို ဆိုလိုသည္။ 

က်ည္ကာအက်◌ႌ၀တ�င���ိ�သည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ◌ျဖစ�ာႏ◌ိုင�ည္◌့ အ◌ႏ◌ၲရာယ္◌ႏ◌ွင္◌့ 

ကိုက�ီသည္◌့ ေ◌ အာက�ံအက်◌ႌကိုေ◌�ရးခ်ယ�င္◌့သည္။ The U.S.National Institute of Justice က 

ကမာၻတစ္၀န္◌းရွိ ထုတ��ပ��အမ်ားစုအသံ◌ုး◌ျပဳၾကသည္◌့ ေ◌◌ျ ခာက�င္◌့ပါသတ�ွတ�်က◌္စနစ�ိ� 

တည္ေ◌ဆာက�ားသည္။  အကယ္၍ သင္သည္ လက�က�ိ�င�ဋ◌ိပကၡကိုသတင္◌းလိုက္ေ◌နပါက 

စစ�ံ◌ုး�ု◌ိင�ယ�်ားမွပစ္လိုက�ည္◌့ ◌ျ ပင္◌းအ◌ား◌ျမင္◌့က်����်ားကိုတားဆီး◌ႏ◌ိုင္သ��� သတ�ွတ�ားသည္◌့ ေ◌



အာက�ံအက်◌ႌကိုေ◌�ရးခ်ယ္သင္◌့သည္။ သိုေ႔သာ◌္ မ��ည္◌့ေ◌အာက�ံအက်◌ႌမွ် 

က်����ိ�လံ◌ုး၀မကာ◌ႏ◌ိုင္သ��ိ� သတိ◌ျပဳပါ။ က်ည္ကာ အက်◌ႌက က်ည◌္ဆ��ိ��ပ�န္ေ႔စသည္◌့တိုင္ 

အျပင္◌းအထ��ဏ�ာရ◌ႏ◌ိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ ထိမိသည္◌့အရွိန္ေ◌ၾကာင္◌့ ေ◌ သ ◌ႏ◌ိုင္ေ◌သးသည္။ 

က်ားမ သီးသန္႔ထုတ�ားသည္◌့ပံ◌ုစံႏ◌ွင္◌့  ေ◌ ဘး သို႔မဟတု္ ေ◌ပါင�ခံအကာအ�ကယ�်ားကို ေ◌ �ရးခ်ယ ္
ရန္ လိုအပ္◌ျခင္◌းရွိမရွိကိုလည္◌း စဥ္◌းစားသင့◌္သည္။ 

စစ္ေ◌◌ျမျပ�င�င္ သတင္◌းလိုက�ကသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားသည္ သံေခမာက�်ားေ◌ဆာင္◌း���ည္◌း 

အႀကံ◌ျပဳပါ သည္။ သိုေ႔သာ◌္ ထိပ�န္◌းအဆင္◌့ရွိသည္◌့ ေခမာက�င္လွင်္ 

ဗံ◌ုးစမ်ားကိုသာအဓိကကာ�ကယ္ေ◌ပးၿပီး ေ◌ ခ်မႈန္◌းေ◌ရး �ိုင�ယ္ သို႔မဟုတ္ 

စႏ◌ိုက္ပါ�ိုင�ယ�်ားမွပစ�ိ�က�ည္◌့ က်ည◌္ဆ��ိ�က�ိ�က�ိမွ��ပီး ေ◌ဖာ�က��က�ား◌ႏ◌ိုင္ ေ◌ခ်ရွိသည္။ 

စစ��ပ�ဲ႕မ်ားႏ◌ွင◌္◌့အတူ�တဲ�သားသည္◌့အခါတိုင္◌း 

က်ည္ကာအက်◌ႌကို၀တ�င�ါ။ ရာဇ၀တ�ႈသတင္◌းလိုက္◌ျခင္◌း အ�တက္ 

က်ည္ကာအက်◌ႌ၀တ�င���ႀကံမျပဳေ◌ပ။ အဘယ္◌့ေ◌ၾကာင္◌့ဆိုေ◌သာ◌္ သတင္◌းသမားတစ္ဦးကို 

ဥေပဒ ထိန္◌းသိမ္◌းေ◌ရးတာ၀��ွိသူႏ◌ွင္◌့ အမွတ�ွား◌ႏ◌ိုင္ေ◌သာေ◌ၾကာင္◌့◌ျဖစ�ည္။  

ပိုၿပီးသ�စ�င္ေ◌သာ၊ ပိုၿပီးေ◌ပါ့ေ◌သာ၊ ပိုၿပီး စိတ�်ေရသာပစၥည္◌းမ်ားတိုးတက�ာသည္◌့အခါ 

က်ည္ကာအက်◌ႌမ်ားကိုလည္◌း အခ်ိ��ခါအလိုက္ ပိုေ◌ကာင္◌း ေ◌အာင��ပ�ာၾကသည္။ 
ပစၥည္◌းမ်ားမတူပါက ကို�င�ယ�သံ◌ုး◌ျပဳရပံ◌ု မတူသ��ိ�လည္◌း သတင္◌းသမားမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

သတင္◌းမန္ေ◌နဂ်ာမ်ား သတိ◌ျပဳဖို႔လိုအပ�ည္။ ေ◌ ၾ�က◌ျပားမ်ားသည္ ◌ျ ပဳတ�်ပါကအက္◌ျခင္◌း 

သို႔မဟုတ္ �ကဲ◌ျခင္◌း ◌ျ ဖစ္◌ႏ◌ိုင္သည္။ က်��ာအက်◌ႌ၊ စေစ�မာေက�သာ လူလုပ�ထ��မ်ားသည္ 

စို�သားပါက ပ်က�ီး�သား ◌ႏ◌ိုင္သည္။ လူေ႔ခ�ၽးက ထိုက်��ာအထ��◌ႏ◌ွင္◌့အျခားပစၥည္◌းမ်ားကို 

ပ်က�ီးေ◌စ◌ႏ◌ိုင္သည္။ သံ◌ုးၿပီးသား က်ည္ကာ အက်◌ႌ�တင္ ြပန္◌း◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ 

အမွ်င�်ားအားနည္◌း ◌ျ ခင္◌းလကၡဏာမ်ားရွိမရွိကို ဂ�ုတစိုက္ စစ္ေ◌ဆးသင္◌့သည္။ 

က်ည္ကာအက်◌ႌမ်ားအားလံ◌ုးကို က်က်နနသိမ္◌းထား ၿပီး ရံဖ��ံခါစစ္ေ◌ဆးသင္◌့သည္။ 

ဆူပူအံ◌ုၾ�ကသည္◌့သတင္◌းလိုက္◌ျခင္◌းအ�တက္ အကာအ�ကယ�ိရိယာမ်ားကိုလည္◌းရ◌ႏ◌ိုင္သည္။ ေ◌

ပါ့ပါးၿပီး အတန္ အသင္◌့ပါးေ◌သာ ဓားထိုးခံသည္◌့ေ◌အာက�ံအက်◌ႌမ်ားကလည္◌း 

ဓား◌ျဖင္◌့တိုက�ိ�က္◌ျခင္◌းမ်ား၊ ေ◌ရာ◌္ဘာက်ည္ဆ��်ား ◌ႏ◌ွ င္◌့ အျခားေ◌သာအ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားကို 

အကာအ�ကယ္ေ◌ပး◌ႏ◌ိုင္သည္။ သတ◌ၱ◌ဳ◌ျပားမ်ားႏ◌ွင္◌့ ေ◌ ဘ့စ္ေ◌ဘာဦးထုပ္ပံ◌ုစံမ်ားကို လည္◌း 



ရ◌ႏ◌ိုင္ပါသည္။ ဓာတ္ေ◌ြင႕ကာမ်က္◌ႏ◌ွာဖံ◌ုးမ်ားကိုလည္◌း ၀တ�င္◌ႏ◌ိုငပ္ါသည္။ သိုေ႔သာ◌္ 

ထိုသို႔၀တ�င္◌ျခင္◌း ◌ျဖင္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားအား အဓိက�ုဏ္◌းရဲ သို႔မဟုတ္ 

ဆႏၵျပသူမ်ားႏ◌ွင္◌့အမွတ�ွား◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ အ◌ႏ◌ၲရာယရ္ွိ◌ႏ◌ိုင္ သည္။ 

အတ�ူတဲ�သား◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ တစ�ိ�ယ္ေ◌တာ◌္

ပဋ◌ိပကၡကိုၾကည္◌့ရႈအကဲခတ္◌ႏ◌ိုင္မည္◌့ ေ◌ နရာတစ��ေ◌�ရးခ်ယ္◌ျခင္◌းသည္ သင��ပ�မည္◌့ 

ေအရးအႀကီးဆံ◌ုးေ◌သာ ေ◌ �ရးခ်ယ�ႈမ်ားထဲမွ တစ��◌ျဖစ�ည္။ ေ◌နရာတစ���တင္ လႈပ�ွားေ◌နသည္◌့ 

လက�က�ိ�င��ဖဲ႕မ်ားအားလံ◌ုး၏ ◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌ရး၊ သမိုင္◌းေ◌ၾကာင္◌းႏ◌ွင္◌့ အမူအက်င္◌့မ်ားကို ေ◌

ေသသခ်ာခ်ာ သုေ◌တသ��ပဳလုပ�ါ။ စည္◌းလံ◌ုးမႈ၊ စည္◌းကမ္◌း၊ စိတ�ာတ္၊ ေ◌ လ့က်င္◌့သင�ကားမႈ၊ 

ပစ�ားႏ◌ွင္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားအပါအ၀င္ အ�ပ�ားမ်ားအားေ◌လးစားမႈသည္ မတူညီေ◌သာ 

လက�က�ိ�င္တ�ပ�ဲ႕မ်ားအၾကား၊ ဥပမာ  သူပုန္မ်ားႏ◌ွင္◌့ အစု◌ိးရလိုလားေ◌သာ◌ျပ���႔စစ�်ားကဲ့သို႔ ေ◌

သာ ပံ◌ုမွ��ဟုတ�ည္◌့ တ�ပ�ဲ႕မ်ားအၾကား�တင္ �ကဲ◌ျပား◌ျခားနားေ◌နသည္။ 

အတူ�တဲ�သားသည္ embed) ဆိုသည္◌့ေ◌၀ါဟာရသည္ 

ေအမရိကန္ဦးေ◌ဆာင�ပီးအီရတ�ိ�၀င္ေ◌ရာက�ိမ္◌းပိုက�ႈ အ�တင္◌း စစ��ပ�ဲ႕မ်ားႏ◌ွင္◌့လိုက�ါရ��ီစဥ�ကသည္◌့ 

သတင္◌းသမားမ်ားအ�တက္ ၂၀၀၀ ◌ျ ပည္◌့�လေ��စာပိုင္◌းႏ◌ွစ္ မ်ားအ�တင္◌း 

ေအမရိက��စ�ပ�အသံ◌ုး◌ျပဳရင္◌း လူသိမ်ားလာခဲ့◌ျခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ သိုေ႔သာ◌္ စ�စ�ဲမ်ားကို သတင္◌း 

လု◌ိက����တက္ သတင္◌းသမားမ်ားက စစ��ပ�ဲ႕မ်ားႏ◌ွင္◌့လိုက�ါ◌ျခင္◌းသည္ ၁၉ 
ရာစုအလယ�ိ�င္◌းကတည္◌းက ရွိခဲ့သည္။ လက�က�ိ�င��ပ�ဲ႕ႏ◌ွင္◌့လိုက�ါသည္◌့ သတင္◌းသမားသည္ 

အမိန္ေ႔ပးထားသည္◌့အတု◌ိင္◌း တ�ပ�ဲ႕ႏ◌ွင္◌့အ တူ�သားလာ���ိ�အပ�ပီး 

တ�ပ�ဲ႕၏တည္ေ◌နရာကိုေ◌ပေၚစမည္◌့ သို႔မဟုတ္ ၄င္◌း၏လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးကိုထိခိုက္ေ◌စမည္◌့ 

အရာမွ��မွ်◌ျပဳလုပ္◌ျခင္◌းကိုေ◌ရွာင�ကဥ�န္ လိုအပ�ည္။ သု◌ိေ႔သာ◌္ ◌ျဖစ�ပ�်ားကို ◌ျ

မင္ေ◌�တ႕သည္◌့အတိုင္◌း သတင္◌းတင္◌ျပပို�င�င္◌့ကိုမူ ဆုပ္ကိုင�ားသင္◌့သည္။ CPJ သည္ 

ထိုကဲ့သို႔အတူလိုက�ါရန္ အစီအစဥ�်ား �ွင္◌့ပတ�က�ပီး အျငင္◌းြပာ◌းမႈအခ်ဳိ႕ကို မွတ�မ္◌းတင�ားသည္။ 

ဥပမာ စစ္ဘက�ာဏာပိုင�်ားႏ◌ွင္◌့ လက�က�ိ�င��ဖဲ႕မ်ား၏ကိုယ�ားလွယ�်ားသည္ ၄င္◌းတို႔ဘက�ွလိုက္၍ 

ေ◌ရးသား◌ျခင္◌းမရွိဟုယူဆရသည္◌့ သတင္◌းသမားအား လိုက�ါြခင္◌့ေ◌ပးရန္◌ျငင္◌းဆန္တတ္သည္။



တစ�က�ိ�ဘက�ိ�က�ပီး သတင္◌းေ◌ရးသားသူမ်ားေအ��ဖင္◌့လည္◌း ����◌ႏ◌ွင္◌့ပူးေ◌ပါင္◌းသ��� 

အျခားတစ�က္၏ ြစ�ပ�ဲ◌ျခင္◌းကိုခံရ◌ႏ◌ိုင္သည္။ �လ��ဲ�သည္◌့ဆယ��ႏ◌ွစ�်ားြစာက 

သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ေအမရိကအလယ�ိ�င္◌းကဲ့သို႔ ေ◌ သာေ◌ဒသမ်ား�တင္ ပဋ◌ိပကၡမ်ားကို 

မတူညီသည္◌့ဘက�်ားမွ ေ◌ အာင္ေ◌အာင္◌ျမင္◌ျမင�တင္◌းေ◌ရးသားတင္◌ျပ◌ႏ◌ိုင္ ခဲ့သည္။ 

ေယနေ႔ခ�တ�င္ေ◌တာ့ အစိုးရတ�ပ�ဲ႔မ်ားေ◌ရာ၊ သူပု��်ားကပါ ၄င္◌းတို႔၏����မ်ားႏ◌ွင္◌့ အဆက��သယ�ွိ 

သ��� သံသယရွိသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားကို ဖမ္◌းဆီးၾက တိုက�ိ�က�ကသည္။ ၂၀၁၁ �တင္ 

အီသီယိုပီးယား အာဏာပိုင�်ားသည္ ဆီြ◌ဒင�တင္◌းသမားမ်ား◌ျဖစ�ကသည္◌့ Johan Persson ◌ႏ◌ွင္◌့ 

Martin Schibbye တို႔ကို �ခဲ�ထက္ေ◌ရး Ogaden National Liberation Front 
တို႔ႏ◌ွင္◌့�တဲ�သားသည◌္ကို ေ◌ �တ႕ရွိၿပီးေ◌နာက�ိ�င္◌း�တင္ ◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌တာ◌္ သစၥာေ◌ဖာက�ႈ 

�စဲခ်က�်ားႏ◌ွင္◌့ ေ◌ ထာင�်ခဲ့သည္။ အီရတ္◌ႏ◌ွင္◌့ အာဖဂ��စၥတ���င္ သူပု���ပ�ဲ႕မ်ားႏ◌ွင့◌္ 

အဆက��သယ္◌ျပဳလုပ�ဲ�သ��� ရႈ◌ျမင္◌ျခင္◌းခံရသည္◌့ ေ◌ ဒသခံသတင္◌းသမားအမ်ားအျပားကို 

ေအမရိက���ပ�ဲ႕ မ်ားက ထိန္◌းသိမ္◌းခဲ့သည္။ ထိုသတင္◌းသမားမ်ားထဲမွအခ်ဳိ႕မွာ 

မ��ည္◌့ရာဇ၀တ�ႈႏ◌ွင့◌္မွ �စဲခ်က�င�ခံရဘ◌ဲ ေလပါင္◌းမ်ားြစာသို႔မဟုတ္ ◌ႏ◌ွ

စ္ေ◌ပါင္◌းမ်ားြစာၾကာေ◌အာင္ ထိန္◌းသိမ္◌း◌ျခင္◌းခံခဲ့ရသည္။ 

တ�ပ�ဲ႕မ်ားႏ◌ွင္◌့�တဲလိုက�န္ သို႔မဟုတ္ တစ��◌ိယ္ေ◌တာ◌္�သားရန္ ဆိုလိုသ��ွာ စစ��ပ�ဲ႕မ်ားမ◌ွ 

သီး◌ျခားကင္◌း �လတ�ပီး  ကိုဆံ◌ုး◌ျဖတ�ာ�တင္ သင�ည္ 

ေအရးႀကီးေ◌သာေအလွ်ာ့အတင္◌းမ်ားကိုႀကံ◌ဳရသည္။ စစ��ပ�ဲ႕မ်ား ◌ႏ◌ွ င္◌့အတူ�သား◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌့ ေ◌

ရွ႕တန္◌းစစ�်က္◌ႏ◌ွာမွဇာတ�မ္◌းမ်ားကို ကိုယ�စ္ဦးတည္◌းသာရ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ အြခင္◌့ေအရး ရသည္။ 

သိုေ႔သာ◌္ တိ◌ုက�ိ�က�ႈ၏ အ�ပ�ားမ်ားေအပၚအက်ဳိ◌းသက္ေ◌ရာက�ႈအပါအ၀င္ 

အျခားအျမင�ႈေ◌ထာင္◌့ မ်ား ရရွိ◌ျခင္◌းကို ဆံ◌ုးရႈ◌ံးၿပီးမွ ထိုအြခင္◌့ေအရးကိုရသည္။ 

လက�က�ိ�င��ပ�ဲ႕မ်ားမွ သီး◌ျခားကင္◌း�လတ�ပီး �သားလာၾကသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ 

ပိုမိုက်ယ္◌ျပန္႔သ���မင�ိ� ေရကာင္◌းရ◌ႏ◌ိုင္သည္။ ေအသေအပ်ာက္ မ်ားသည္ 

တစ္ကု◌ိယ္ေ◌တာ◌္သတင္◌းလိုက��မ်ာ◌းအၾကား�တင္ ပိုမ်ားသည္။ သိုေ႔သာ◌္ 

စစ��ပ�ဲ႕မ်ားႏ◌ွင္◌့�တဲလိုက္ ◌ျခင္◌း၏ အ◌ႏ◌ၲရာယက္ိုလည္◌း ေ◌ လွ်ာ့မ�တက�င္◌့ေ◌ပ။ ၂၀၀၃ မွ ၂၀၀၉ 

အ�တင္◌း�တင္ အီရတ�ွိစစ�ပ�်ားႏ◌ွင္◌့ �တဲလိုက္ေ◌နစ�ဥ�င္ သတင္◌းသမားကိုးဦးအသတ�ံခဲ့ရၿပီး ၂၀၀၁ မွ 



၂၀၁၁ အထိ အာဖဂန◌္နစၥတ���င္ စစ�ပ္ ◌ႏ◌ွင္◌့�တဲလိုက္သည္◌့သတင္◌းသမား ေ◌◌ျ

ခာက္ဦးေ◌သဆံ◌ုးခဲ့သ��� CPJ သုေ◌တသနက ေ◌ဖာ◌္◌ျေပနသည္။ 

အကယ္၍ စစ��ပ�ဲ႕ႏ◌ွင္◌့အတူ�တဲလိုက�ါက သင�ည္ အရာရွ◌ိတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အႀကံေ◌ပးတစ္ဦးပံ◌ုစံ 

ေ◌ပၚ�လင ္ ေ◌စမည္◌့ ေအနအထားမ်ဳိ◌းမျဖစ���တိ◌ျပဳပါ။ စႏ◌ု◌ိက�ါပစ��မ်ားသည္ 

ဆန္႔က်င္ဘက�စ��ပ�ဲ႕မ်ားအ�တင္◌းရွိ အရာရွိမ်ားဟုသံသယရွိသူမ်ား၏ အရိပ�်ားကို 

ပစ�ွတ�ား���င�ကားခံထားရသည္။ သတင္◌းသမားမ်ား သည္ ရံဖ��ံခါ�တင္ ၄င္◌းတို႔�တဲလိုက�ည္◌့ 

တ�ပ�ဲ႕မ်ား၏ယူနီေ◌ဖာင္◌းမ်ားအတိုင္◌း၀တ�င���ိ�အပ္ သည္။ ထိုကဲ့သို႔၀တ�င္◌ျခင္◌းသည္ 

သင္၏လုပ�န္◌းဆိုင�ာတာ၀��်ားကိုထိခိုက္ေ◌စျခင္◌းမဟုတ္ေ◌ပ။ သိုေ႔သာ◌္ အနီးကပ္ 
ၾကည္◌့သည္◌့အခါ သတင္◌းသမား◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပသည္◌့ေအထာက�ထားမ်ားကို 

၀တ�င�ား သု◌ိ႔မဟုတ္ သယ္ေ◌ဆာင္ထားသင့◌္သည္။ ယူနီေ◌ဖာင္◌း၀တ�ားသည္◌့ 

သတင္◌းသမ◌ားမ်ားေအ��ဖင္◌့ မိမိအား ဆန္႔က်င္ ဘက��ပ�ဲ႕က ����အျဖေစ�ဘာထား◌ႏ◌ိုင္သ��ိ� ေ◌

မွ်ာ◌္မွန္◌းထားသင္◌့သည္။ ထိုအထဲ�တင္ သင္◌ႏ◌ွင္◌့ သင္◌့တ�ပ�ဲ႕တို႔�ကဲ�သားသည္◌့ 

ေအ◌ျခေအနမ်ားလည္◌းပါ၀င�ည္။ 

တစ�ိ�ယ္ေ◌တာ◌္အလုပ��ပ�ကသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားသည္လည္◌း အေ◌၀းမွၾကည့◌္သည္◌့အခါ 

၄င္◌းတို႔၏�သင္◌ျပင္ ◌ႏ◌ွင္◌့အမူအရာတို႔ မ��ိ�႔မ��ံ◌ုေ◌ပါက္ေ◌နသ��ိ� သတိထားရမည္◌ျဖစ�ည္။ 

ကင�ရာမ်ား �လယ�ားသည္◌့ သို႔မဟုတ္ ကိရိယာမ်ားသယ္ေ◌ဆာင�ားသည္◌့ 

ဓာတ�ံ◌ုသတင္◌းေ◌ထာက�်ားသည္ တိုက�ိ�က္ေ◌ရးသမားမ်ားအ ◌ျ ဖစ္ အမွတ�ွား◌ျခင္◌းခံရသ��� CPJ 
သုေ◌တသနက ေ◌ ဖာ◌္◌ျပပါသည္။ ၂၀၀၃ �တင္ ေအမရိက��င္◌့ကားတစ�ီးမွ စက္ေ◌သနတ�စ္ခတ�ႈက 

အဘူဂါ�စ�က်ဥ္◌းေ◌ထာင��ပင္ဘ�က�င္ အလုပ��ပ္ေ◌နသည္◌့ ၀ါရင္◌့�ိုက�ာ ကင�ရာသမား Mazen Dana 
ကို ေ◌ေသစခဲ့သည္။ Dana က◌ို ဒံုးလက�က�စ��ရွိသည္◌့ သူပု��စ္ဦးဟု ထင္ခဲ့ေ◌ၾကာင္◌း စစ�ားတစ္ဦးက 

စံ◌ုစမ္◌းစစ္ေ◌ဆးသူမ်ားကို ေ◌ နာက�ိ�င္◌း၌ေ◌◌ျပာ◌ျပခဲ့သည္။ တစ��◌ိယ္ေ◌တာ◌္ အလုပ��ပ�ါက 

စစ္၀တ�ံ◌ုႏ◌ွင့◌္မတူသည္◌့၊ ေအ၀းမွၾကည္◌့လွင်္ ထူး◌ျခားေမနသည္◌့ အ၀တ�စားမ်ားကို ေ◌�ရးခ်ယ္ ပါ။ 

ေအရာင္ေ◌တာက္ေ◌တာက�်ားထက◌္ ေ◌◌ျမႀကီးေ◌ရာင�င္◌့ရင္◌့မ်ားက ပိုေ◌ကာင္◌းသည္။  

လက�က�ိ�င�ဋ◌ိပကၡမ်ားကို သတင္◌းလိုက�ာ�တင္ အခ်ိန္◌ႏ◌ွင္◌့တစ္ေ◌◌ျပးညီသတင္◌းတင္◌ျပမႈမ်ား၏ 
သက္ေ◌ရာက္ မႈကို သတိ◌ျပဳပါ။ ပဋ◌ိပကၡနယ္ေ◌◌ျမႏ◌ွင္◌့ေ◌၀းသည္◌့ေ◌နရာရွိပရိသတ��တက္ 

အ�လန◌္စိတ္၀င�ားစရာေ◌ကာင္◌းၿပီး လတ�တ္ေ◌သာသတင္◌းကို ပဋ◌ိပကၡနယ္ေ◌◌ျမထဲ�တင္မူ 



����႔ထံသတင္◌းအခ်က�လက္ေ◌ပးပို႔မႈအျဖစ္ ရႈ◌ျမင္◌ျခင္◌း ခံရ◌ႏ◌ိုင္သည္။ သင္သည္ 

ပဋ◌ိပကၡကို ေ◌ လ့လာအကဲခတ�ပီး သတင္◌းေ◌ရးသားတင္◌ျပရန္သာ◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း အၿမဲ 
သတိရွိပါ။ ပဋ◌ိပကၡထဲ�တင◌္ အမႈမဲ့အမွတ�ဲ�အျဖစ�င�ွ်င္ ပါ၀င�မ��ဟုတ���ိ�လည္◌း သတိထားပါ။

စ�စ�ဲစည္◌းမ်ဥ္◌းမ်ား

တ�ပ�ဲ႕မ်ားႏ◌ွင္◌့အတူ�တဲ�သား◌ျခင္◌းဟုတ္ မဟုတ္ေ◌ပၚမူတည္၍ မတူညီေ◌သာစ�စ�ဲစည္◌းမ်ဥ္◌းမ်ားကို 

က်င္◌့သံ◌ုးၾက သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏ◌ွစ္ ဂ်ီနီဗာေသဘာတူညီခ်က�ရ ေအထာက�ထားရွိၿပီး 

ယူနီေ◌ဖာင္◌း၀တ�ားေ◌သာ သတင္◌းေ◌ထာက္သည္ ဥေပေဒၾကာင္◌းအား◌ျဖင္◌့ 

၄င္◌းအတူ�တဲ�သားေ◌နသည္◌့ စစ��ပ�ဲ႕၏အစိတ�ပိုင္◌း◌ျဖစ�ာ သည္။ အတူ�တဲ လိုက�ါသည္◌့ 

သတင္◌းသမားမ်ားသည္ တပ္�ဖဲ႕၏အစိတ�ပိုင္◌းအျဖစ္ ဆန္႔က်င္ဘက��ပ�ဲ႕ မ်ား၏ 

တရား၀င�စ�တ္◌ျခင္◌းကိုခံရ◌ႏ◌ိုင္ၿပီး ေ◌ နာက�ိ�င္◌း�တင�ရား၀င္လည္◌းထိန္◌းသိမ◌္◌းခံရ◌ႏ◌ိုင�ာ 

စစ�က္မ်ား◌ျဖစ္ ေ◌နစဥ�ာလတစ္ေ◌လွ်ာက္ စစ�ံ◌ု႔ပန္◌းအျဖစ�ဖမ္◌းခံထားရ◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

စစ�ံ◌ု႔ပန္◌းေအ◌ျခေအနသည္ အက်ိဳးရွိ◌ႏ◌ိုင္သည္။ ဥေပေဒၾကာင္◌းအရ စစ�ံ◌ု႔ပန္◌းမ်ားကို 

စစ�က�်ားႏ◌ွင့◌္ေ◌၀းရာေ◌န ရာမ်ား�တင�မ္◌းဆီးထားရမည္◌ျဖစ�ပီး 

အစားေအသာက္ေ◌က�ၽးေ◌ြမး◌ျခင္◌း၊ ေ◌ ဆး၀ါးကုေသပး◌ျခင္◌း၊ အက်ဥ္◌းသားမ်ား အျဖစ္ 

လူသိရွင◌္ၾကားေ◌ဖာ◌္◌ျပျခင္◌း အဆက��သယ��ပဳဘ◌ဲထား◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ဆန္႔က်င◌္ဘက္  

တို႔ကိုလုပ�မည္◌ျဖစ�ပီး စာပို႔ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့လက�ံ◌ျခင္◌းကိုလည္◌း ြခင္◌့◌ျပဳရမည္◌ျဖစ�ည္။ 

စစ�ံ◌ု႔ပန္◌းမ်ားအား သူလွ်ဳိမႈ သို႔မဟုတ္ ◌ႏ◌ိုင္ငံထဲသို႔ဗီဇာမ ပါဘ◌ဲ၀င္ေ◌ရာက္◌ျခင္◌းကဲ့သို႔ 

အရပ္ဘက��◌ိင�ာ ရာဇ၀တ�ႈမ်ား◌ျဖင္◌့ �စဲခ်က�င္၍မရ◌ႏ◌ိုင္ေ◌ပ။

ဂ်ီနီဗာေသဘာတူညီခ်က�်ား၏ ၁၉၇၇ Additional Protocols အရ သတင္◌းသမာ◌းမ်ားသည္ လက�က�ိ�င္ 

တ�ပ�ဲ႕မ်ားမွကင္◌း�လတ�ပီး အ�ပ�သားအ◌ျဖစ္◌ႏ◌ွင္◌့လက�က�ိ�င�ဋ◌ိပကၡကို သတင္◌းလို�က�င္◌့ရွိသည္။ 

သတင္◌း သမားအပါအ၀င္ မ��ည္◌့အ�ပ�ားမွ် မ��ည္◌့တ�ပ�ဲ႕မဆို၏ 

ဥေပေဒၾကာင္◌းအရပစ�ွတ�ား◌ျခင္◌းခံရမည္ မဟုတ္ေ◌ပ။ သိုေ႔သာ◌္ 

တစ��◌ိယ္ေ◌တာ◌္သတင္◌းသမားမ်ားေအ��ဖင္◌့ အ◌ႏ◌ၲရာယအ္ခ်ဳိ႕ကို�င�ိ�င�သည္။ တစ��◌ိယ္ 
ေ◌တာ◌္အလုပ��ပ္ေ◌နစဥ္ အဖမ္◌းခံရသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ သူလွ်ဳိမႈကဲ့သိုေ႔သာ 



အရပ္ဘက�ာဇ၀တ�ႈ ◌ျဖင္◌့ �စဲခ်က�င�ံရ ◌ႏ◌ိုင္ၿပီး အလားအလာအား◌ျဖင္◌့ အရပ္ဘက�ိန္◌းသိမ္◌းမႈ၏ 

ညံ့ဖ်င္◌းမႈ သို႔မဟုတ္ အ◌ႏ◌ိုင္က်င္◌့ မႈမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌့ႀကံ◌ဳေ◌�တ႕ရ◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးဂိတ�်ား

စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးဂိတ�်ား�တင္ လက�က�ိ�င��ပ��မ်ားႏ◌ွင္◌့ ထိေ◌�တေ႕◌ျပာဆို��ခင္◌းသည္ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္္မ်ားၿပီး ခန္႔မွန္◌းမရ ◌ျ ဖစ�တ�ည္။ အနည္◌းဆံ◌ုးသတင္◌းသမားေ◌လးဦးအပါအ၀င္ 

အ�ပ�ားေအတာ◌္မ်ားမ်ားသည္ ၂၀၀၃ မွ ၂၀၀၅ အထိ အီရတ�ွိစစ္ေ◌ဆးေ◌ရးဂိတ�်ား�တင္ 

ေအမရိက��စ�ပ္၏သတ္◌ျဖတ္◌ျခင္◌းကိုခံခဲ့ရသည္။ စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးဂိတ္ မ်ားကို ေ◌

စာင္◌့ၾကပ�ကရသည္◌့ စစ�ားမ်ားသည္ မၾကာခဏအား◌ျဖင္◌့ ေအသခံဗံ◌ုး�ခဲမႈမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

အျခားတိုက�ိ�က�ႈ မ်ားကို ေ◌ၾကာ�က�ံ႕ၾကသည္။ 

ေ◌ဒသဆိုင�ာလမ္◌းမ်ားေ◌ပၚ�တင္ ခရီးမ�သားခင္ ◌ျ ဖစ္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ်ရွိသည္◌့စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးဂိတ�်ားႏ◌ွင္◌့ 

၄င္◌းတို႔ကိုေ◌စာင္◌့ၾကပ�� မ်ားအား ဆံ◌ုး◌ျဖတ္◌ႏ◌ိုင္◌္ရန္အ�တက္ လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က�်ား၊ 

စစ္ဘက�ိ�င�ာအရာရွိမ်ားႏ◌ွင့◌္ ယံ◌ုၾက��ိတ�်ရသည္◌့ ေ◌ ဒသခံရင္◌း◌ျမစ�်ားအားတိုင�င�ါ။ 

စစ��ပ�ဲ႔မ်ားကသံ◌ုးသည္◌့ သတိေ◌ပးအခ်က္◌ျပမ်ားႏ◌ွင္◌့ ခ်ဥ္◌းကပ�ာသည္◌့ 

ယာဥ�်ားထံေမွမွ်ာ◌္မွန္◌းထားသည္◌့ က်င္◌့၀တ�်ားကဲ့သိုေ႔သာ စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးဂိတ��ပ�ံ◌ုးလုပ�ည္◌းမ်ားကို 

ႀကိဳတင္ ေ◌ လ့လာပါ။ စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးဂိတ�စ��နားခ်ဥ္◌းကပ�ာသည္◌့အခါ အ�ွိ��ိ�ေ◌လွ်ာ့ပါ။ ေ◌

နကာမ်က�ွ��ိ�ခ�ၽတ�ါ။ လက�ဲဘာမွ်မရွိေ◌ၾကာင္◌း◌ျပပါ။ ၿပီးလွင်္ေ◌လးစားမႈကို◌ျပပါ။ 

သင္◌့ကားအား စစ�ားမ်ား သို႔မဟုတ္ သူပုန◌္မ်ားကို ရွာေ◌ြဖြခင္◌့ ◌ျ ပဳ◌ျခင္◌းသည္လည္◌း 

ေ◌ကာင္◌းပါသည္။ အက�ၽမ္◌းတ၀င�ရွိေ◌သာလမ္◌းမ်ား�တင္ �သားလာေ◌နသည္◌့အခါ 

အာရံ◌ုစူးစိုက�ားၿပီး ◌ႏ◌ိုးႏ◌ိုးၾကားၾကားရွိပါေ◌စ။ စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးဂိေတ�ကၤတမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

အခ်က္◌ျပမ်ားသည္ လံ◌ုး၀မရွိ◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ ေဇ၀ဇ၀ါ◌ျဖစ�ရာမ်ား◌ျဖစ�တ���ိ� သတိ◌ျပဳပါ။ 

စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးဂိတ္၌ ထိခိုက�ဏ�ာရမႈအမ်ားအ ◌ျ ပားသည္ ညံ့ဖ်င္◌းသည္◌့ သို႔မဟုတ္ 

နားလ��ႈ�လဲသည္◌့ ဆ�က�ယ္ေ◌◌ျပာဆိုမႈေမွပၚ�ထက�ာ◌ျခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ အခ်ိဳ႕လမ္◌းမ်ားကို 

အထူးသျဖင္◌့ ညအခါ�တင္ ေ◌ ရွာင�ွားသင္◌့သည္။ ညံ့ဖ်င္◌းသည္◌့စည္◌းမ်ဥ္◌းႏ◌ွင္◌့ အာဏာရွိမႈတိတိ 

ပပမရွိ◌ျခင္◌းေ◌ၾကာင္◌့ ပံ◌ုမွ��ဟုတ�ည္◌့တ�ပ�ဲ႕မ်ား၊ ◌ျ ပ���႕စစ္ သို႔မဟုတ္ 

စစ�ေပ�ထာက�ကူ◌ျပဳအုပ��မ်ားမွ ြဖင္◌့ထားသည္◌့စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးဂိတ�်ားသည္ အ◌ႏ◌ၲရာယ္ ပိုႀကီးၿပီး 



ခန္႔မွန္◌းရပိုခက�ည္။ ၂၀၁၁ က လစ�်ား◌ႏ◌ိုင္◌္ငံ�တင္ New York Times 
သတင္◌းေ◌ထာက္ေ◌လးဦးသည္ ြမမ�ားကဒါဖီႏ◌ွင္◌့ဆ�က�ယ�ားသည္◌့ တ�ပ�ဲ႕မ်ားေကစာင္◌့ 

ၾကပ�ည္◌့စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးဂိတ�စ���တင္ အဖမ္◌းခံခဲ့ရၿပီး ေ◌◌ျ ခာက�က�ကာထိန္◌းသိမ္◌းခံခဲ့ရသည္။ 

ထိုကာလအ�တင္◌း ၄င္◌းတို႔သည္ ကိုယ�ိလက္ေ◌ရာက�ိ�က�ိ�က�ံရၿပီး ◌ႏ◌ွိ ပ�က�ံရသည္။ 

၄င္◌းတို႔၏ယာဥ္ေ◌မာင္◌း◌ျဖစ�� မိုဟာမက္ ရွက���ဖ္ အသတ�ံခဲ့ရသည္။   
ပံ◌ုမွ��ဟုတ�ည္◌့တ�ပ�ဲ႕မ်ားအပါအ၀င္ တိုက�ိ�က္ေ◌ရးသမားမ်ား၏ စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးဂိတ�်ာ◌း�တင္ 

မူးေ◌နသည္◌့ သို႔မဟုတ္ ေ◌ႏ◌ွာင္◌့ယွက�ိ�သည္◌့သူမ်ားအား သတင္◌းေ◌ထာက�်ားက 

ႀကံ◌ဳေ◌�တေ႕ကာင္◌းႀကံ◌ဳေ◌�တ႕◌ႏ◌ိုင္◌္သည္။ ေ◌ ရွ႕ ဆ�က�ား◌ႏ◌ိုင္◌္����တက္ ေ◌ ေြငပးရန္ 

သို႔မဟုတ္ အျခားတစ��ခုေ◌ပးရန္ အမိန္ေ႔ပး◌ျခင္◌းခံရ◌ႏ◌ိုင္◌္သည္။ အခ်ဳိ႕ သတင္◌းေ◌ထာက�်ားက 

ေအသးစားလာဘ�ိ�း◌ျခင္◌း◌ျပဳလုပ္◌ႏ◌ိုင္◌္����တက္ တ��ိ�းနည္◌းသည္◌့ေ◌ေြငၾကးမ်ား၊ 

စီးကရက��းမ်ား၊ သု◌ိ႔မဟုတ္ နဂိုအတိုင္◌းထုပ�ိ�းထားသည္◌့ တ��ိ�းမႀကီးေ◌သာနာရီကဲ့သိုေ႔သာ 

ပစၥည္◌းမ်ားကို သယ္ေ◌ဆာင�တ�ကသည္။ ေအ◌ျခေအနကို သို႔မဟုတ္ စစ�ားမ်ား၏ေ◌တာင္◌းဆိုမႈကို 

ပိုမို◌ျမင္◌့တက္ေ◌စမည္◌့ မ��ည္◌့အရာကိုမွ်မလုပ�န္ သတိထားပါ။ ေ◌ၾကာ�က�ံ႕မႈ သို႔မဟုတ္ ေ◌

ဘးကင္◌းကင္◌း◌ျဖင္◌့�ထက�ြ◌ားဖို႔ကအဓိက ဟူေ◌သာပံ◌ုစ◌ံမ်ဳိးမျပဘ◌ဲ 

အျပ��လွန္ေ◌လးစားမႈ◌ျဖင္◌့ ဆက�ံပါ။ 

စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးဂိတ�်ားကို◌ျဖတ�န္◌း�သားလာ◌ျခင္◌းသည္ သတင္◌းသမားသင�န္◌းအမ်ားစု၏ 

အစိတ�ပိုင္◌းတစ�� ◌ျဖစ�ည္ နာက��က�ဲ ခ။ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးသင�န္◌း ကိုၾကည္◌့ပါ ။

���ိ◌ုေ◌သာပတ္၀န္◌းက်င�်ားအ�တင္◌းက ၿဂိဳဟ◌္တုနည္◌းပညာ

ၿဂိဳဟ◌္တုနည္◌းပညာသည္ အင�ာနက္◌ႏ◌ွင့◌္အျခားႏ◌ူ◌ိင�ံတကာအဆက��သယ�်ားကို အားကိုး၍မရသည္◌့ 

သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင�်ားက ပိတ�စ�ိ�က�ည္◌့ ပဋ◌ိပကၡနယ္ေ◌◌ျမမ်ားအ�တင္◌း အလုပ��ပ�ကရသည္◌့ 

သတင္◌း သမားမ်ားအ�တက္ ေအရးႀကီးသည္◌့ကိရိယာ◌ျဖစ�ည္။ ၂၀၁၂ �တင္ ဆီးရီးယားရွိ 

အတိုက�ခံတို႔၏ ေ◌◌ျ ခကုပ္ Homs ၿမိဳ႕ကို အစိုးရတ�ပ�ဲ႔မ်ားက ဗံ◌ုးႀကဲၿပီး 

သတင္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပမႈမ်ားကို ေ◌ ခ်မႈန္◌းရန္ အာဏာပိုင�်ားက ႀကိဳးစား ခဲ့သည္။ ထိုအခါ 

သတင္◌းမ်ားပို႔ရန္◌ႏ◌ွင္◌့ သတင္◌းအ�ဖဲ႔အစည္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ ဆ�က�ယ�န္ ◌ႏ◌ို င�ံတကာ 

သတင္◌းေ◌ထာက္ မ်ားက ၿဂိဳဟ��နည္◌းပညာကို သံ◌ုးခဲ့ၾကသည္။



ယာယီသတင္◌းစင�ာတစ���တင္ အျခားသတင္◌းေ◌ထာက�်ားႏ◌ွင္◌့အတူ အလုပ��ပ္ေ◌နၾကသည္◌့ 

ေအမရိက���ား သတင္◌းေ◌ထာက္ Maire Colvin ◌ႏ◌ွင္◌့ ◌ျ ပင�စ�ာတ�ံ◌ုဆရာ Remi Ochlik တို႔သည္ 

၂၀၁၂ ေ◌ ေဖဖာ◌္၀ါရီလ�တင္ အစိုးရ၏ဗံ◌ုးႀကဲမႈေ◌ၾကာင္◌့ ဆီးရီးယားအ�ပ�ားမ်ားႏ◌ွင္◌့အတူ ေ◌

သဆံ◌ုးခဲ့ရသည္။ ၿမိဳ႕တစ�မိဳ႕လံ◌ုးအႀကီးအက်ယ္ ဗံ◌ုးႀကဲခံထားေရသာ◌္လည္◌း 

ဆီးရီ◌းယားအာဏာပိုင�်ားက ထိုေအဆာက�အံ◌ုကု◌ိ ပစ�ွတ�ားခဲ့သ��� Homs �တင္ အလုပ��ပ�ဲ�ဖူးသည္◌့ 

အျခ◌ားသတင္◌းေ◌ထာက�်ားက သံသယရွိၾကသည္။ အကယ္၍ အစိုးရတ�ပ�ဲ႕မ်ားက 

ထိုေအဆာက�အံ◌ုကို ပစ�ွတ�ားခဲ့သ��ိ�ပါက ၄င္◌းတ◌ို႔သည္ 

သတင္◌းေ◌ထာက�်ား၏ၿဂိဳဟ◌္တုအခ်က္◌ျပမႈမ်ား ကို ေ◌◌ျ ခရာခံ◌ျခင္◌းအပါအ၀င္ ေ◌

ထာက�ွမ္◌းေ◌ရးပံ◌ုစံအမ်ဳိးမ်ဳိ◌းကို အားကိုးခဲ့ြဖယ�ွိသည္။ 

ၿဂိဳဟ◌္္တ◌ုဖုန္◌းမ်ားကို အ�လယ�ကူေ◌◌ျခရာခ◌ံႏ◌ိုင္ေ◌ၾကာင္◌း 

နည္◌းပညာက�ၽမ္◌းက်င��မ်ားကေသဘာတူၾကသည္။ ေ◌ ရဒီယိုလႈ◌ိင္◌းထုတ�ႊင္◌့မႈကို ေ◌◌ျ

ခရာခံ◌ျခင္◌းသည္ လ့က်င္◌့ထားသည္◌့ နည္◌းပညာသမားအ�တက္ ေအတာ◌္အတန္ 

�ိုးစင္◌းသည္  ဟု လူ႕အြခင္◌့ေအရးကာ�ကယ��မ်ားႏ◌ွင္◌့ သတင္◌းသမားမ်ား မိုဘိုင္◌းနည္◌းပညာကို 

ပိုမိုလံ◌ုၿခံ◌ဳြစာအ သံ◌ုး◌ျပဳ◌ႏ◌ိုငေ္◌ရး အကူအညီေ◌ပး◌ျခင္◌းကို တစိုက�တ�တ္ေ◌ဆာ�င�က္ေ◌နသည္◌့ 

ေအမရ◌ိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင��ေအ◌ျခ စိုက္ အက်ဳိးအျမတ�ယူသည္◌့အ�ဖဲ႕ျဖစ�ည္◌့ SaferMobile 
ေက◌ျပာပါသည္။ အင�ာန�က�တ��ပ�င္◌့ႏ◌ွင္◌့ ပတ�က္ ၍ေ◌ဆာ�င�က္ေ◌နသည◌္◌့ ဆ��ရ��စၥကိုေအ◌ျခစိုက္ 

အက်ဳိးအျမတ�ယူသည္◌့ Electronic Frontier Foundation က ေ◌

ေြငၾကး◌ျဖင္◌့ရ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ေ◌◌ျခရာခံကိရိယာမ်ား အလွ�ပ◌ါယ◌္  ရွိသ��� ေ◌ ဖာ◌္◌ျပပါသည္။ 

ၿဂိဳဟ◌္တုဖုန္◌းမ်ာ◌းကို ၄င္◌းတို႔ထဲ�တင�ဂိုကတည္◌းကပါသည္◌့ GPS ကိရိယာမ်ားမွတစ�င္◌့လည္◌း ေ◌◌ျ

ခရာခ◌ႏ◌ိုင္သည္။ "GPS ေ◌နရာ◌ျပ အခ်က�လက္  ကို 

အ◌ႏ◌ၲရာယက္င္◌းသည္◌့ေ◌နရာရွိၿဂိဳဟ◌္တုဖုန္◌းမွထုတ�ႊတ္ခ်င�ႊတ္◌ႏ◌ိုင္သည္ " ဟု Safer Mobile 
ကမွတ�်က္ေ◌ပးပါသည္။ 

���◌ိုသည္◌့ပတ္၀န္◌းက်င�စ���တင္ ၿဂိဳဟ◌္တုဖုန္◌းကိုအသံ◌ုး◌ျပဳသည္◌့အခါ တင္◌းက်ပ္ေ◌သာ 

စည္◌းမ်ဥ္◌းမ်ားကိုလိုက္ နာရန္ က�ၽမ္◌းက်င��မ်ားက အႀကံ◌ျပဳပါသည္။ 


ၿဂိဳဟ◌္တုဖုန္◌း သို႔မဟုတ္ ေ◌ ရဒီယိုလႈ◌ိင္◌းကိုေအ◌ျခခံသည္◌ ့ မ��ည္◌့ကိရိယာကိုမဆို  

တစ္ေ◌နရာတည္◌းမွ တစ္ႀကိမ�က�ိ�၍ အသံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌းကိုေ◌ရွာင္ၾကဥ္ပါ။




တိုက�ိ�က�ႈႀကံ◌ဳရပါက အ�လယ�ကူေ◌ရႊေ႕◌ျပာင္◌း၍မရ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ ေ◌ နရာတစ��မွ 

ၿဂိဳဟ◌္တုဖုန္◌း သို႔မဟုတ္ အလားတူကိရိယာအသံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌းကို ေ◌ရွာင�ကဥ�ါ။


မ��ည္◌့ထုတ�ႊင္◌့မႈမ်ဳိးကိုမဆို အမ်ားဆံ◌ုး ၁၀ မိနစ�ဲၾကာပါေ◌စ။ အနည္◌းဆံ◌ုးအား◌ျဖင္◌့ 

ခ်က္◌ျခင္◌းေ◌◌ျခရာ ခံမႈသည္ ◌ျ ဖစ္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ်ရွိေ◌သာေ◌ၾကာင္◌့ ၁၀ 

မိနစ�င္လွင်္ၾကာ�လန္◌းသ��� က�ၽမ္◌းက်င��အခ်ဳိ႕ကသတိေ◌ပး ပါသည္။


ထုတ�ႊင္◌့မႈၿပီးဆံ◌ုးလွင်္ၿပီးဆံ◌ုး◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ခရီးမ�သားမီ�တင္ စက�ိ�ပိတ�ပီး 

ဓာတ�ဲကိုထုတ�စ�ါ။


တစ္ေ◌နရာထဲမွ လူအမ်ားအျပားကထုတ�ႊင့္◌ျခင္◌းကို ေ◌ရွာင�ွားပါ။ 

လွ်ဳိ႕၀ွေက�ကၤတျဖင္◌့ဖံ◌ုးအုပ�ားခ်ိ���င�င္ ၿဂိဳဟတ္ုထုတ�ႊင္◌့မႈမ်ားသ��ည္◌း 

အျပည္◌့အ၀လံ◌ုၿခံ◌ဳမႈမရွိေ◌ပ။ ဥပမာအား◌ျဖင္◌့ ၂၀၁၂ အစီရင�ံစာတစ���တင္ 

ဂ်ာမန္ပညာရွင္◌ႏ◌ွစ္ဦးက ၄င္◌းတို႔သည္ အသံ◌ုးမ်ားသည္◌့ လွ်ဳိ႕၀ွက္ 
ေသကၤတဖံ◌ုးသည္◌့စနစ္◌ႏ◌ွစ��ကို ေ◌ ဖာ�က�င္◌းခဲ့ေ◌ၾကာင္◌းေ◌ၾကညာခဲ့သည္။ 

အစိုးရအမ်ားအျပားသည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ ေသကၤတမ်ားကိုြဖင္◌့ႏ◌ိုင္ြစမ္◌းရွိေ◌ၾကာင္◌း ၄င္◌း၏ ၂၀၁၂ 

Guide to Safely Using Satphones �တင္ ေအမရိကန္ အက်ဳိးအျမတ�ယူသည္◌့ Small World News 
ကမွတ�်က္◌ျပဳထားသည္။ အ�လ��ကဲဆတ◌္သည္◌့ ထုတ�ႊင္◌့မႈမ်ား�တင္ 

လွ်ဳိ႕၀ွေက�ကၤတစကားလံ◌ုးမ်ားကို အသံ◌ုး◌ျပဳရန္ သို႔မဟုတ�ါက ထိုကဲ့သိုေ႔◌ျပာဆိုဆက္ 

�သယ္◌ျခင္◌းအ�တက္ ၿဂိဳဟ◌္တုဖုန္◌းမ်ားကိုသာအသံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌းကို ေ◌ ရွာင�ကဥ�န္ Small World 

News က အႀကံ◌ျပဳပါ သည္။ 

အကယ္၍သင္◌့ၿဂိဳဟ◌္္တုဖုန္◌းအသိမ္◌းခံရပါက အာဏာပိုင�်ား သို႔မဟုတ္ ���ိ�သူမ်ားက ထိုဖုန္◌း၏ 

ဖုန္◌းေ◌ခၚထား သည္◌့စာရင္◌း ၊ အဆက��သယ�ာရင္◌း◌ႏ◌ွင္◌့ ပို႔ထားသည္◌့စ◌ာမ်ားမွ 

ေအရးႀကီးသည္◌့သတင္◌းအခ်က�လက�်ားကို ရ�သား◌ႏ◌ိုင္သည္။ သင္◌့သတင္◌းရင္◌း◌ျမစ�်ားကို 

ကာ�ကယ����တက္ ဖုန္◌းေ◌ခၚထားသည္◌့နံပ◌ါတ္မ်ားႏ◌ွင္◌့ ပို႔ထား သည္◌့စာမ်ားကို ပံ◌ုမွ��်က�စ�န္◌ႏ◌ွင္◌့ 

ထုတ�ႊင္◌့မႈမလုပ�ည္◌့အခါ ဆင္◌းမ�တ္◌ႏ◌ွင္◌့ဖုန္◌းကိုသီး◌ျခားထားရန္ Small World 
ရွိပညာရွင�်ားကဲ့သို႔ က�ၽမ္◌းက်င��မ်ားက အႀကံ◌ျပဳပါသည္။ 



၅။ ဂိုဏ္◌း�ဖဲ႕က်ဴး�လ��ည္◌့ရာဇ၀တ�ႈႏ◌ွင္◌့ အဂတိလိုက�ားမႈ 

ရာဇ၀တ�ႈႏ◌ွင္◌့ အဂတိလိုက�ားမႈတို႔ေအၾကာင္◌းသတင္◌းလိုက္ေ◌ရးသား◌ျခင္◌းသည္ 

အ�လ��မင္◌းအ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ား ေ◌ၾကာင္◌း CPJ သုေ◌တသနကျေပနသည္။ ၁၉၉၂ ကတည္◌းက 

ကမာၻတစ္၀န္◌း�တင္ အသတ�ံခဲ့ရသည္◌့ သတင္◌း သမားမ်ား၏ သံ◌ုးဆယ့◌္ငါးရာခု◌ိင္◌ႏႈန္◌းသည္ 

ထိုနယ�ယ္◌ႏ◌ွစ��ကို သတင္◌းလိုက�ကသူမ်ား◌ျဖစ�ည္။ ◌ႏ◌ိုင္ငံအမ်ား အျပား�တင္ ◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌ရးႏ◌ွင္◌့ 

ရာဇ၀တ��ပ��မ်ားအၾကား ◌ျ ခားထားသည္◌့စည္◌းသည္ မျပတ�ားသျဖင္◌့ သတင္◌း 
ေ◌ထာက�်ားအ�တက္ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ပိုမ်ားေ◌စသည္။ မကၠဆီကိုမွ အီရတ�ထိေ◌နရာမ်ား�တင္ 

ရာဇ၀တ��ပ��မ်ား သည္ လက�က�ိ�င္◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌ရးအင�ားစုမ်ားသြဖယ္ ပိုမိုလုပ္ေ◌ဆာင�ာၾကၿပီး 

လက�က�ိ�င္�ိုင္ငံေ◌ရး အင္အား စုမ်ားကလည္◌း အက်ဳိးအျမတ��တက္ ရာဇ၀တ�ိ�ဏ္◌းမ်ားသြဖယ္ 

ပိုမိုလုပ္ေ◌ဆာင�ာၾကသည္။ သတင္◌းသမား မ်ားသည္ ရာဇ၀တ◌္ဂိုဏ္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

အစိုးရတာ၀��ွိသူမ်ားအၾကား ပူးေ◌ပါင္◌းလိမ���ႈကို သတင္◌းလိုက္ေ◌နစဥ္ တိုက�ိ�က�ံခဲ့ၾကရၿပီး 

ၿငိမ္◌းခ်မ္◌းသည္◌့ကာလအ�တင္◌းေ◌ရာ စ�စ�ဲအ�တင္◌းမွာပါ ရာဇ၀တ�ႈ သို႔မဟုတ္ အဂတိ 
လိုက�ားမႈသတင္◌းမ်ားကိုလိုက္ေ◌နစဥ္ ပစ�ွတ္ထား◌ျခင္◌းခံခဲ့ၾကရသည္။ 

ေ◌ဒသခံသတင္◌းသမားမ်ားက တ��ိ�းအမ်ားဆံ◌ုးေ◌ပးဆပ�ကရသည္။ CPJ သုေ◌တသနအဆိုအရ 

ကမာၻတစ္၀န္◌း လံ◌ုး�တင္ အသတ�ံခဲ့ရသည္◌့ သတင္◌းသမား ဆယ္ေ◌ယာ�က�င္ 

ကိုးေ◌ယ◌ာက�ီးပါးမွာ ၄င္◌းတို႔လူ႔အသိုင္◌းအ၀ိုင္◌းအ �တင္◌းမွ ေအၾကာင္◌းအရာမ်ားကို 

သတင္◌းလိုက္ေ◌နၾကသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ား◌ျဖစ�ည္။ ထို႔◌ျပင္ မကၠဆီကိုမွ သည္ ေ◌

ဘာ◌္လက��ထိ၊ �ုရွားမွသည္ ဖိလစ�ိ�င�ထိေ◌ဒသမ်ား�တင္ လူသတ�ႈ ၁၀ မႈ�တင္ ကိုးမႈနီးပါးေ◌လာက္၌ 

လူသတ္ သမားမ်ားမွာ �လ�တ�ားတတ�ကသည္။ အ�လန္႔အ�လ��◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားမႈေ◌ၾကာင္◌့ 

�ိုငင္ံအမ်ားအျပား�တင္ ကိုယ္◌့ဘ◌ာသာ စိစစ္◌ျဖတ္ေ◌တာက◌္ၾေကလ့ရွိသည္။ 

ေအ◌ျခခံ◌ျပင�င�ႈ

ဂိုဏ္◌း�ဖဲ႔ရာဇ၀တ�ႈကို သတင္◌းလိုက္◌ျခင္◌းအပါအ၀င္ ရာဇ၀တ�ႈသတင္◌းမ်ားကို 

မ��ိ�႔ခ်ဥ္◌းကပ�မ��ိ�သည္မွာ ေ◌ ဒသဆိုင�ာေအ◌ျခေအနမ်ားေ◌ပၚ�တင္ လံ◌ုး၀နီးပါးမူတည္ေ◌နသည္။ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္◌ျမင္◌့မားသည္◌့ �ိုင္ငံမ်ား�တင္ ရာဇ၀တ�ႈလုပ�ပ�်ားကို 

သတင္◌းလိုက္ေ◌နစဥ�သတ�ံခဲ့ရသည္◌့ ထိတ�န္႔ြဖယ�ာသတင္◌းသမားေအရအ�တက္ က 



မ��ည္◌့သတင္◌းမ်ားကိုလိုက�ည္၊ ထိုသတင္◌းမ်ားကို မ��ဲ�သိုေ႔ဘးကင္◌းြစာခ်ဥ္◌းကပ�မည္ 

သို႔မဟုတ္ ထိုသတင္◌းမ်ားကိုခ်ဥ္◌းကပ�န္ လံ◌ုး၀အ◌ႏ◌ၲရာယ ္ ကင္◌းရဲ႕လားဆိုသည္◌့ 

အခ်က�်ားအ�တက္ �လယ��ေ◌သာေအ◌ျဖ မရွိေ◌ၾကာင္◌း◌ျပေသနသည္။ 

မ��ည္◌့ရာဇ၀တ�ႈပတ္၀န္◌းက်င�◌်ိဳးကိုမဆို မ၀င္ေ◌ရာက�ီ တတ္◌ႏ◌ိုင္သမွ်သုေ◌တသနမ်ားမ်ားလုပ�ါ။ 

ရာဇ၀တ�ႈ သတင္◌းနယ��ယ�င္ စတင�လုပ�လုပ�ီ အရွိေ��စ����တက္ သတင္◌းေ◌ထာက�်ားကို 

အယ�ီတာမ်ားက အခ်ိန္◌ႏ◌ွစ�တ္ေ◌ပးသင္◌့သ��� Criminal Justice Journalists ဟုေ◌ခၚသည္◌့ 

ေအမရိကေ��◌ျခစိုက္ သတင္◌းစာ ပညာေ◌က်ာင္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

ဥေပဒတင္◌းက်ပ္ေ◌ရးေ◌ကာလိပ�်ားအ�ဖဲ႕တ�စ�ဲ႕က ေ◌◌ျ ပာပါသည္။ ယင္◌းမွာ အႀကံေ◌ကာင္◌း ◌ျ

ဖစ္သ��ိ� သံသယျဖစ�ရာမရွိပါ။ သု◌ိေ႔သာ◌္ ေယနေ႔ခတ္သတင္◌းသမားအမ်ားအျပား အထူးသျဖင္◌့ 

အ�လတ�န္◌းသတင္◌းသမားမ်ားသည္ ရာဇ၀တ�ႈကဲ့သိုေ႔သာ နယ�ယ�်ား�တင္ အလုပ��ပ�န္ ႀကိဳတင္◌ျပင�င္ 
မႈအ�တက္ ၄င္◌းတို႔၏ကိုယ�ိ�င�ခ်ိ��ိ� ရင္◌းႏ◌ွီး◌ျမွဳပ္◌ႏ◌ွံရမည္◌ျဖစ�ည္။ သတင္◌းေ◌ထာက�်ားသည္ 

ရာဇ၀တ�ႈ ◌ျမင္◌့မားသည္◌့ေ◌နရာမ်ား၊ အ၀င��ထက�မ္◌းေ◌ၾကာင္◌းမ်ား၊ သတင္◌းရင္◌း◌ျမစ�်ားအား ေ◌

�တ႕ဆံ◌ုရန္ လံ◌ုၿခံ◌ဳၿပီး �သားလာ ရ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ေ◌နရာမ်ားႏ◌ွင္◌့ အက�ၽမ္◌းတ၀င္◌ျဖစ္ေ◌အာင္ 

၄င္◌းတို႔ဘာသာ လုပ�င္◌့သည္။ 

ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင���တင္ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ သတင္◌းစၿပီးမလိုက္မီ�တင္ 

ဥေပဒထိန္◌းသိမ္◌းေ◌ရး ဆိုင�ာ ပုဂၢိဳလ�်ားႏ◌ွင္◌ ့ ေ◌�တ႔သင္◌့သ��� သတင္◌းအုပ��အမ်ားအျပားက 

အႀကံ◌ျပဳၾကသည္။ ဤသတင္◌းနယ�ယ္ ◌ႏ◌ွင္◌့စိမ္◌းေ◌နသည္◌့ သတင◌္◌းသမားမ်ားသည္ 

ဥေပဒထိန္◌းသိမ္◌းေ◌ရးအ�ဖဲ႕အား ၄င္◌းတို႔လုပ�န္◌းေ◌ဆာ�င�က�ံ◌ု ေအၾကာင္◌း 

ရွင္◌း◌ျေပပးရန္ေ◌မတၱာရပ�ံသင္◌့သ��� Criminal Justice Journalists က အႀကံ◌ျပဳထားသည္။ 

ဤအႀကံဥာဏ�ိ� ဥေပဒစိုးမိုးေ◌ရးအ�ဖဲ႕မ်ားအ�တင္◌း အဂတိလိုက�ားမႈ မက်ယ္◌ျပန္ေ႔သးသည္◌့ 

အျခား◌ႏ◌ိုင္ငံ မ်ား�တင�ည္◌း အသံ◌ုးခ်၍ရ◌ႏ◌ိုင္သည္။ မကၠဆီကိုႏ◌ွင္◌့ဖိလစ�ိ�င�ဲ�သိုေ႔သာ 

ဥေပဒစိုးမိုးေ◌ရးအ�ဖဲ႕မ်ား၏ အဂတိ လု◌ိက�◌ားမႈ◌ျမင္◌့မားမႈသည္◌့ 

မွတ�မ္◌းရွိေ◌သာႏ◌ိုင္ငံမ်ား�တင္မူ တစ�်ဳိးေ◌◌ျပာင္◌း၍�တက�်က�မည္◌ျဖစ�ည္။ ထု◌ိေ◌နရာ မ်ား�တင္ 

ဥေပဒစိုးမိုးေ◌ရးႏ◌ွင္◌့ ရာဇ၀တ္ဂိုဏ္◌းမ်ားပူးေ◌ပါင္◌းမႈကို ေ◌ စာင္◌့ၾကည္◌့ၾကရမည္◌ျဖစ�ည္။ 

သင္သည္ အလား အလာရွိသည္◌့သတင္◌းရင္◌း◌ျမစ�ိ�င္◌း၏ စာနာမႈ သို႔မဟုတ္ ���ိ�မႈအဆင္◌့ကို 

ခ်င္◌့�တက�န္ လိုအပ�ည္။ 



◌ျပ���ပိုင္◌ႏ◌ွင္◌့ ပုဂၢလိကပိုင�ယ္ေ◌◌ျမမ်ားသု◌ိ႔၀င္ေ◌ရာက္◌ျခင္◌း၊ 

နယ္ေ◌◌ျေမက်ာ◌္နင္◌း◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ပုဂၢလိကအြခင္◌့ေအရးကိုထိ ပါး◌ျခင္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ပတ�က�ည္◌့ 

သက�ိ�င�ာဥေပဒမ်ားကိုသိထားပါ(အခန္◌း ၆။ အမ်ား◌ျပ���ဆိုင�ာကိစၥမ်ား    ◌ႏ◌ွင္◌့ ဆူပူလႈပ�ွားမႈမ်ား 

ကိုၾကည္◌့ပါ ။ ဗီဒီယိုႏ◌ွင္◌့ အသံပိုင္◌းဆု◌ိင�ာကိရိယာမ်ားကို အသံ◌ုး◌ျပဳ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ေအ◌ျခေအန ◌ႏ◌ွ

င္◌့ အသံ◌ုးမျပဳ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ေအ◌ျခေအနမ်ားကို အက�ၽမ္◌းတ၀င္◌ျဖစ္ေ◌အာင��ပ�ါ။ The Reporters 

Committee for Freedom of the Press က ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင��ဥေပဒမ်ား၏ ေ◌

နာက�ံ◌ုးေအ◌ျခေအနမ်ားကို ပံ◌ုမွ��င္ ေ◌ ပးသည္။ အျခား◌ႏ◌ိုင္ငံမ်ား�တင္ 

လုပ�ိ�င္ေ◌နသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ေ◌ ဒသခံသတင္◌းအ�ဖဲ႕မ်ားဆီ ဦးလွည္◌့ သင္◌့သည္။ 

ထိုအ�ဖဲ႕အမ်ားအျပားက ဤအသက္ေ◌ြမး၀မ္◌းေ◌က်ာင္◌းေအပၚ �ု◌ိက�တ�ာသည္◌့ ဥေပဒမ်ားကို 

တက�က��ကၾေ�ကစာင္◌့ၾကည္◌့ၿပီး အမ်ားသိေ◌အာင��ပ္ေ◌ပးၾကသည္။ 

(ထိုကဲ့သို႔အ�ဖဲ႕မ်ားစာရင္◌းအ�တက္ ေ◌ နာက��က�ဲ င   သတင္◌းပညာဆိုင�ာအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ား 

ကိုၾကည္◌့ပါ။ The International Freedom of Expression Exchange သည္ ◌ျ

ပည္◌့စံ◌ုသည္◌့စာရင္◌းတစ��ကို ထားရွိသည္။  ေအမရိက��တင္◌းသမားမ်ား�တင္ ေ◌

စ်း၀ယ�င�ာႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ ပုဂၢလိကပိုင�ပီးအမ်ား◌ျပ����သားလာ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ေ◌နရာမ်ားအ�တင္◌း၌ 
သတင္◌း လိုက္၍ရမရဆိုသည္◌့ ကိစၥကဲ့သ◌ို႔ ေမ◌ျဖရွင္◌းေရသးသည္◌့ 

ကိစၥအခ်ဳိ႕က်��ွိေ◌ေနသးသည္။ ေအမရိကန္ ◌ျ ပည္ေ◌ထာင��ႏ◌ွင္◌့ 

အျခား◌ႏ◌ိုင္ငံမ်ားရွိအာဏာပိုင�်ားသည္ ◌ႏ◌ိုင္◌္ငံေ◌ရးေ◌ဟာေ◌◌ျပာ�ပဲမ်ား သို႔မဟုတ္ 

မိန္႔ြခန္◌းမ်ားကဲ့သို႔ လူသိ�ွင�ကားေ◌ၾကာ◌္◌ျငာထားသည္◌့�ပဲအခ်ဳိ႕�တင္ ၀င္ေ◌ရာ�က�င္◌့၊ 

မွတ�မ္◌းယူြခင္◌့ သို႔မဟုတ္ ◌ႏ◌ွစ္မ်ဳိးစလံ◌ုးကို တရား ၀င္ ကန္႔သတ္ေ◌ကာင္◌းကန္႔သတ္◌ႏ◌ိုင္သ��ိ� 

သတိ◌ျပဳပါ။ တရားရံ◌ုးမ်ား၊ အက်ဥ္◌းေ◌ထာင�်ာ◌း၊ ေ◌ က်ာင္◌းမ်ား၊ ေ◌ လဆိပ�်ား၊ 

စစ္ဘက��◌ိင�ာေအဆာက�အံ◌ုမ်ား၊ ◌ျ ပည္ေ◌ထာင��ေအဆာက�အံ◌ုမ်ား၊ ◌ျ ပ���႕စင�ာမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

အားကစားရံ◌ုမ်ားသို႔ ၀င္ေ◌ရာ�က�င္◌့ကိုလည္◌း အာဏာပိုင�်ားက တရား၀င�န္႔သတ္◌ႏ◌ိုင္သ��ိ� 

သတိ◌ျပဳ���ိ� သည္။ 

ယာဥ္◌ျဖင္◌့�သားသည္◌့ ရာဇ၀တ�ႈသတင္◌းေ◌ထာက�်ားသည္ လဲစရ◌ာအ၀တ�စားမ်ား၊ 

ရာသီဥတုေမကာင္◌းလွင်္ သံ◌ုးရမည္◌့ပစၥည္◌းမ်ား၊ လက္◌ႏ◌ွိပ�ာတ�ီး ◌ႏ◌ွ င္◌့ ေ◌

ရွးဦးသူနာ◌ျပဳေ◌သတၱာတို႔ ပါ၀င�ည္◌့ ေအရးေ◌ပၚအိတ္တစ�ံ◌ုးကို ေ◌ ဆာင�ားခ်င္ေ◌ပလိမ္◌့မည္။ 



အ◌ႏ◌ၲရာယ ္ ရွိသည္◌့သတင္◌းကိုလိုက�ည္◌့အခါ မိုဘိုင္◌းဖုန္◌းကိုြဖင္◌့ထားၿပီး သင္◌ႏ◌ွင့◌္ 

အတူရွိပါေ◌စ။ ���ိ�သူမ်ားက မိုဘု◌ိင္◌းဖုန္◌းကိုေ◌◌ျခရာခံလိုက္◌ႏ◌ိုင◌္သ��ိ� သတိရပါ။ ေ◌

ထာက�ွမ္◌းမႈကို ေ◌ လွ်ာ့ခ်ရန္ အ�တက�ည္◌းလမ္◌းမ်ားကို အခန္◌း၃။ 

သတင္◌းအခ်က�လက�ံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရး�တင�ကည္◌့ပါ။  အနည္◌းဆံ◌ုးအယ�ီတာတစ္ ဦးက 

ရာဇ၀တ�ႈသတင္◌းေ◌ထာက္၏ အလုပ္၊ သတင္◌းရင္◌း◌ျမစ�်ား◌ႏ◌ွင္◌့ အလုေပ�◌ျခေအနကို 

အၿမဲတမ္◌းသိထား သင္◌့သည္။ အ�လတ�တင္◌းေ◌ထာက�်ား�တင�ည္◌း အလားတူအသိေ◌ပး����တက္ 

အယ�ီတာတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အျခားယံ◌ုၾက��ိတ�်ေရသာ လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က�စ္ဦးရွိသင္◌့သည္။ 

���ိ�သည္◌့အလာ◌းအလာရွိသည္◌့ပုဂၢိဳလက္ိုခ်ဥ္◌းကပ�ည္◌့အခါ လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က�စ္ဦးက 

သင္◌ႏ◌ွင္◌့အတူလိုက္ ပါ◌ျခင္◌း သို႔မဟ◌ုတ္ သင္◌့အားေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့◌ျခင္◌းမ်ဳိး◌ျဖစ�င္◌့သည္။ 

လက္တံု႔◌ျပ�����တက္ သင္◌့တစ္ေ◌ယာက္တည္◌း ကိုေ◌�ရးထုတ္ခံရမည္◌့ 

အလားအလာကိုေ◌လွ်ာ့ခ်����တက္ သင္သည္တစ္ေ◌ယာက္တည္◌း အလုပ��ပ◌္ေ◌န◌ျခင္◌း မဟုတ္ဘ◌ဲ 

သင္◌့လုပ္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားကို သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းတစ�� သို႔မဟုတ္ လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က�်ားက အနီး 

ကပ္ေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့ေ◌ေနၾကာင္◌း ရာဇ၀တ�ႈသတင္◌းရင္◌း◌ျမစ�်ားအားလံ◌ုး 

အထူးသျဖင္◌့���ိ�သူမ်ားကို ဆ�က�ယ္ ေ◌◌ျ ပာဆိုထားသင္◌့သည္။ 

ေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအနႀကံ◌ဳသည္◌့အခါ သင္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်◌ားေအ��ဖင္◌့ အကူ 
အညေီ◌တာင္◌း◌ႏ◌ိုင◌္မည္◌့ အဆင္◌့◌ျမင္◌့ဥေပဒထိန္◌းသိမ္◌းေ◌ရးအရာရွိတစ္ဦးကို 

ရွာေ◌ြဖၿပီးေ◌ြမးထားပါ။

စံ◌ုစမ္◌းေ◌ထာက�ွမ္◌းမႈကိုအစီအစဥ�်�ခင္◌း

ရာဇ၀တ�ႈႏ◌ွင္◌့အဂတိလိုက�ားမႈကို ေ◌ ဘးကင္◌းြစာသတင္◌းလိုက္◌ႏ◌ိုင◌္����တက္ ေ◌

�တးေ◌�တးဆဆျပင�င�ႈႏ◌ွင္◌့    အ◌ႏ◌ၲရာယ ္ ခ်င္◌့�တက�ႈလိုအပ�ည္။ အခန္◌း၂။ အ◌ႏ◌ၲရာယ ္

ကိုခ်င္◌့�တက္◌ျခင္◌းႏ◌ွင့◌္တံု႔◌ျပန္◌ျခင္◌းကို ၾကည္◌့ပါ။  အလား အလာအား◌ျဖင္◌့ အ◌ႏ◌ၲရာယ ္
ရွိသည္◌့သတင္◌းတစ��ဒ�ိ�မလု◌ိက�ီ�တင္ သတင္◌းမ်ား၊ အမ်ား◌ျပ���ႏ◌ွင္◌့ဆိုင�ည္◌့မွတ္ 

တမ္◌းမွတ�ာမ်ားႏ◌ွင့◌္ တရားရံ◌ုးမွတ�မ္◌းမ်ားက◌ို ေ◌ ေသသခ်ာခ်ာသုေ◌တသနလုပ�ါ။ ထို႔◌ျပင္ 

ဤသတင္◌းနယ�ယ္ ၌ေအ�တ႕အႀကံ◌ဳရွိေ◌သာလုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က�်ားႏ◌ွင္◌့ ယံ◌ုၾက��ိတ�်ရၿပီး 
ဗဟုသုတမ်◌ားေ◌သာ ေ◌ဒသခံသတင္◌းရင္◌း ◌ျမစ�်ားကိုစကားေ◌◌ျပာၾကည္◌့ပါ။      



လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာစိုးရိမ�ႈမ်ားသည္ သတင္◌းသမား၏တာ၀��ာမကဘ◌ဲ 

သတင္◌းကိုပံ◌ုႏ◌ွိပ္ေ◌ဖာ◌္◌ျပရန္ သု◌ိ႔မဟုတ္ ထုတ�ႊင္◌့ရန္ စီစဥ္ေ◌နသည္◌့ သတင္◌းဌာန၏ 

တာ၀��ည္◌း◌ျဖစ�ည္။ သတင္◌းခန္◌းစီမံခန္႔�ခဲသူမ်ားသည္ ပစၥည္◌း ပစၥယမ်ား၊ 

သတင္◌းသမားမ်ားႏ◌ွင္◌့ အခ်ဳိ႕ေအ◌ျခေအနမ်ား�တင္ သတင္◌းသမားမ်ား၏မိသားစုမ်ားကို ကာ�ကယ္ 
ေ◌ပး����တက္ တိေက်သာ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးအစီအမံမ်ားကိုစဥ္◌းစားထားသင္◌့သည္။ 

စာႏ◌ွင္◌့ေ◌ရးသားထားသည္◌့ အ◌ႏ◌ၲရာယခ္်င္◌့�တက�ႈတစ��ကို ေ◌ ရး�ဆဲ���ႀကံ◌ျပဳပါသည္။ 

အခန္◌း၁။ ေအ◌ျခခံအ���င္◌့ရွိမႈႏ◌ွင့◌္ ေ◌ နာက��က�ဲ ဆ။ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာခ်င္◌့�တက�ႈပံ◌ုစံတို႔ကို 

ၾကည္◌့ပါ။  ရာဇ၀တ�မား သ◌ု◌ိ႔မဟုတ္ သံသယရွိသူအၾကမ္◌းဖက္ သမားမ်ားကဲ့သို႔ 

အ◌ႏ◌ၲရာယရ္ွိသည္◌့ ပုဂၢိဳလ�်ားကိုသတင္◌းလိုက္ေ◌နသည္◌့အခါ ခ်င္◌့�တက�ႈႏ◌ွင္◌့အတူ ေမတာ◌္တဆ 

သတင္◌းသမား သု◌ိ႔မဟုတ္ ၄င္◌း၏ရင္◌း◌ျမစ�်ား အ◌ႏ◌ၲရာယ ္ ေက်ရာက�ည္◌့အခါ လုပ�မည္◌့ 

ေအရးေ◌ပၚအစီအမံ လည္◌း ပါသင္◌့သည္။ 

ခ်င္◌့�တက္မႈထဲ�တင္ စံ◌ုစမ္◌းေ◌ထာက�ွမ္◌းမႈအ�တက္ အ◌ႏ◌ၲရာယ ္ အရွိဆံ◌ုးပုဂၢိဳလ�်ားႏ◌ွင့◌္ 

အကဲအဆတ�ံ◌ုး ေအၾကာင္◌း အရာမ်ားကို ေ◌ ဖာ◌္◌ျပထားသင္◌့ၿပီး ေ◌

ပေၚပါက�ာ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့အ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားကို ခ်င္◌့�တက�ားသင့◌္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ 

စံ◌ုစမ္◌းေ◌ထာက�ွမ္◌းမႈ�တင္ မသင္◌့ေ◌တာ◌္သည္◌့ပုဂၢိဳလ္ကို မသင္◌့ေ◌တာ◌္သည္◌့အခ်ိ���င္ 

မသင္◌့ေ◌တာ◌္သည္◌့ေ◌မးြခန္◌း ေ◌ မးလု◌ိက္◌ျခင္◌းက သတင္◌းသမားေ◌ရာ 

၄င္◌း၏ရင္◌း◌ျမစ�်ားကိုပါ အ◌ႏ◌ၲရာယ ္ ◌ျဖစ္ေ◌စ◌ႏ◌ု◌ိင္သည္။ သတင္◌းလိုက�ာ�တင္ 

သင�ယံ◌ုၾက��ဆံ◌ုးရင္◌း◌ျမစ�်ားကို ေ◌ �တ႔ဆံ◌ုေ◌မး◌ျမန္◌း◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့စၿပီး ေ◌

နာက�ွတျဖည္◌း◌ျဖည္◌း ပိုၿပီး����◌ိသူမ်ားႏ◌ွင္◌့ အလုပ��ပ္သင္◌့သည္။ သင္◌့ေ◌မးြခန္◌းမ်ားက 

သင္◌့သတင္◌း၏ေသဘာသဘာ၀ကို ေ◌ ဖာ◌္ညႊန္◌းေ◌နသ��ိ� သတိ ထားပါ။ သင္◌့ကိုယ�င္◌ႏ◌ွင္◌့ 
သင္◌့ရင◌္◌း◌ျမစ�်ားကိုကာ�ကယ����တက္ သင္၏စံ◌ုစမ္◌းစစ္ေ◌ဆးမႈကို မ��ွ်ြဖင္◌့ထုတ္ 
မ��ိ�ကန္႔သတ�ားပါ။

စံ◌ုစမ္◌းေ◌ထာက�ွမ္◌းမႈ၏ အဆံ◌ုးပိုင္◌း�တင္ သတင္◌းသမားႏ◌ွင္◌့ ၄င္◌း၏အယ�ီတာတု႔ိသည္ 

သတင္◌း၏အဓိက         အေ◌ၾကာင္◌းအရာ◌ျဖစ�ာမည္◌့ 

ရာဇ၀တ�ႈသံသယရွိသူကိုခ်ဥ္◌းကပ�င္◌့သလားဆိုသည္◌့ႏ◌ွင္◌့ မ��ဲ�သို႔ခ်ဥ္◌းကပ�န္ ဆိုသ��ိ� 

ဆံ◌ုး◌ျဖတ�ာ�တင္ ေအထာက�ကူ◌ျဖစ္ေ◌စ����တက္ သီး◌ျခားအ◌ႏ◌ၲရာယ ္ ခ်င္◌့�တက�ႈတစ�ပ�ိ� ေ◌ ရး�ဆဲ 



ပါ။ ထိုခ်င္◌့�တက�ႈထဲ�တင္ အ◌ႏ◌ၲရာယက္ိုအကဲ◌ျဖတ�ႈ၊ ပုဂၢိဳလ�စ္ဦးတစ္ေ◌ယာက္ကိုခ်ဥ္◌းကပ����တက္ 

နည္◌းလမ◌္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ သံသယရွိသူ၏ ◌ျ ဖစ္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ်ရွိေ◌သာ တံု႔◌ျပ��ႈမ်ားကိုအကဲ◌ျဖတ�်က�ိ�႔ 

ပါ၀င�င့◌္သည္။ 

ခ်င္◌့�တက�ႈထဲ�တင္ သင္◌့အယ�ီတာႏ◌ွင့◌္ အျခားယံ◌ုၾက��ိတ�်ေရသာ လုပ္ေ◌ဖာ◌္က◌ိုင�က�်ားကို 

မ��ည္◌့အခါ၊ မ��ဲ�သိုေ႔ဘးကင္◌းြစာ◌ျဖင္◌့ ဆ�က�ယ္ေ◌◌ျပာဆိုမ��ိ�ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌့ 

ရွင္◌းလင္◌းေ◌သာလုပ�န္◌းစဥ�်ား ပါ၀င္ သင္◌့သည္။ ထိုသိုေ႔◌ျပာဆိုမႈကို အီးေ◌မးလပ္ို႔ျခင္◌းမွသည္ 
ဖုန္◌းေ◌ခၚဆို◌ျခင္◌းအထိ နည္◌းလမ္◌းအမ်ဳိးမ်ဳိး◌ျဖင္◌့◌ျပဳလုပ ္ ◌ႏ◌ိုင္သည္။ ထ◌ို႔ျပင္ 

သင္ေ◌ဘးကင္◌းသည္ သို႔မဟုတ္ အ◌ႏ◌ၲရာယ ္ ရွိသ���ထင္◌ျမင���ိ� ဆ�က�ယ◌္ေ◌◌ျပာဆို မည္◌့ 

�ိုးရွင္◌းေ◌သာလွ်ဳိ႕၀ွေက�ကၤတလည္◌းပါေ◌ကာင္◌းပါ◌ႏ◌ိုင္မည္။ မ��ည္◌့ေအ◌ျခေအနမ်ဳိ◌း�တင္ 

စံ◌ုစမ္◌း ေ◌ထာက�ွမ္◌းမႈကို ဆိုင္◌းထားရန္ သု◌ိ႔မဟုတ္ �ပ�ိ�က���ိ�အပ���ိ� 

သင္◌ႏ◌ွင္◌့သင္◌့အယ�ီတာတု◌ိ႔ ႀကိဳတင္ ေ◌ �ဆးေ◌ႏြ◌းသင္◌့သည္။ သင္◌ႏ◌ွင္◌့ 

သင္◌့သတင္◌းရင္◌း◌ျမစ�်ား အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္္ႀကံ◌ဳရ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ ေအ◌ျခေအနမ်ဳိးအ�တက္ ေအရး ေ◌

ပၚအစီအစဥ�စ��ကို �ဆဲထားသင္◌့သည္။   

သတင္◌းအခ်က�လက�်ားကို မ��ိ�႔မွတ�မ္◌းတင�ပီးထိန္◌းသိမ္◌းထားသ��ိ� သတိ◌ျပဳပါ။ 

သင္၏မွတ��စာအုပ္ မ်ားႏ◌ွင္◌့ အီလက��ရန္◌းနစ�ိ�င�်ားထဲ�တင�ွိသည္◌့ သတင္◌းရင္◌း◌ျမစ�်ား 
မ���မည္၀ါ◌ျဖစ���ိ� ကာ�ကယ�န္ အ�တက္ သင္◌့ေအ��ဖင္◌့မွတ�ိၿပီး အျခားသူမ်ားက 
အ�လယ�ကူအဓိပၸ◌ာေယ�ဖာ◌◌္ႏ◌ိုင္သည္◌့ လွ်ဳိ႕၀ွေက�ကၤတ မ်ား သို႔မဟုတ္ နာမည္၀ွက�်ားကို 

အသံ◌ုး◌ျပဳ���ိ�ေ◌ကာင္◌းလိုေ◌ပလိမ့◌္မည္။ ဤကိစၥမွာ ၄င္◌းတို႔မ���မည္၀ါဆို သည္ကို 

သိ�သားပါက အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္◌ျပဳခံရႏ◌ိုင္သည္◌့ သတင္◌းေ◌ပးသူမ်ားႏ◌ွင္◌့ ဆက�ံရာ�တင�ထူးေအရးႀကီး 
ေ◌ပသည္။ အကဲဆတ�ည္◌့ေအၾကာင္◌းအရာမ်ားပါသည္◌့ မွတ��စာအုပ�်ားကို 

အၿမဲတမ္◌းလံ◌ုလံ◌ုၿခံ◌ဳၿခံ◌ဳသိမ္◌း ထားသင္◌့သည္။ ေမတာ◌္တဆေ◌ႏ◌ွာင္◌့ယွက��မ်ားက 

သင္◌့ပစၥည္◌းမ်ားကိုရွာေ◌ြဖပါက ေ◌ �တ႕�ိုင္ေ◌စရန္ �ိုး�ိုး 

ေအၾကာင္◌းအရာမ်ားပါသည္◌့မွတ��မ်ားကို ခ်��ား�ိုင္သည္။ အီလက��ရန္◌းနစ�ိ�င�်ားကို USB 
မ်ားအသံ◌ုး◌ျပဳ ◌ျခင္◌း၊ အားေ◌ကာင္◌းသည္◌့ password ကာ�ကယ�ႈ၊ အခ်က�လက�်ားကို 

အျခားေ◌နရာ�တင�ိမ္◌းဆည္◌း◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ အျခားနည္◌းလမ္◌းမ်ား◌ျဖင္◌့ 

ပိုမိုလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌အာင��ပ�္ိုင္သည္။ အီလက��ရန္◌းနစ�ခ်က�လက�်ားကို လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌အာင္ 



လုပ္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ပတ�က္၍ အျပည္◌့အစံ◌ုသိေ◌အာင္ အခန္◌း ၃။ သတင္◌းအခ်က�လက�ံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရး 

ကိုၾကည္◌့ပါ။) 

���ိ�ေ◌သာပုဂၢိဳလ�်ားအားခ်ဥ္◌းကပ္◌ျခင္◌း

သံသယရွိခံေရသာ ရာဇ၀တ�မားမ်ားကို ခ်ဥ္◌းကပ�လားဆု◌ိသည္◌ႏ◌ွင္◌့ မ��ဲ�သို႔ခ်ဥ္◌းကပ�လဲဆိုသ��ွာ 

ေအၾကာင္◌းအရာအခ်ိဳေ႕ပၚ�တင��တည္ေ◌နသည္။ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ 

ဥေပဒထိန္◌းသိမ္◌းေ◌ရးအ�ဖဲ႕မ်ား၏ ေအ◌ျခေအနကို အၿမဲတမ္◌းထည္◌့�သင္◌းစဥ္◌းစားသင္◌့သည္။ 

ဥေပဒထိန္◌းသိမ္◌းေ◌ရးအားနည္◌းသည္◌့ သို႔မဟုတ္ အဂတိ လိုက�ားသည္◌့ေ◌နရာမ်ား�တင္ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ရွိမႈအဆင္◌့◌ျမင္◌့မား◌ႏ◌ိုင္သ��ိ�ေ◌မွ်ာ◌္မွန္◌းထားသင္◌့ၿပီး ထိုေအ◌ျခေအနႏ◌ွင္◌့ 
လိုက္ေ◌လ်ာညီေ◌ေ�ထအာင္ သတင္◌းသမားမ်ားက မိမိတို႔၏ခ်ဥ္◌းကပ�ႈကို◌ျပင�င္◌့သည္။ 

သင္◌ႏ◌ွင့◌္သင္◌့သတင္◌းဌာနကို သင�တင္◌းလိုက�ည္◌့ပုဂၢိဳလ�်ား၏ အသိုင္◌းအ၀ိုင္◌း�တင္ 

မ��ဲ�သို႔ရႈ◌ျမင���ိ� သတိ◌ျပဳပါ။ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ၄င္◌းတို႔၏ဘက�လိုက�ႈႏ◌ွင္◌့ 

လူတိုင္◌းအား၄င္◌းတို႔ေ◌◌ျပာခ်င�ည္◌့ေအၾကာင္◌းကို ေ◌◌ျ

ပာ◌ျပြခင္◌့ေ◌ပးလိုသည္◌့ဆႏၵကို◌ျပသင္◌့သ��� ဆာရာေ◌ယဗိုေအ◌ျခစိုက္ Organized Crime and 

Corruption Reporting Project ၏ အယ�ီတာ◌ျဖစ�� Drew Sullivan က American Journalism Review 
ကို ၂၀၁၀ ◌ျပည္◌�့ွစ� ေ◌ ဆာင္◌းပါးတစ��ဒ��တက္ ေ◌◌ျ ပာ◌ျပခဲ့သည္။ မဆုတ�နစ��ပ္ေ◌ဆာင�ါ။ 

ဒါေ◌ပမယ္◌့ သတင္◌း ရင္◌း◌ျမစ�်ား ◌ျဖစ�ာေ◌အာင�ိ�ယ�ႀကိဳးစားေ◌နသူမ်ားကို ေ◌◌ျပာဆိုဆက�ံရာ�တင္ 

ခင�င�င္◌းႏ◌ွီးၿပီး ြပင္◌့လင္◌းပါ  ဟ ု ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင��ေအ◌ျခစိုက္ Criminal Justice 

Journalists မွ Bill Wallace က ၂၀၀၃ မွ၂၀၁၀ အထိ◌ျပဳစုခဲ့သည္◌့ အ�ဖဲ႕၏အစီရင�ံစာ◌ျဖစ�ည္◌့ 

Covering Crime and Justice �တင္ အႀကံ◌ျပဳ ထားပါသည္။

မ��ည္◌့ရာဇ၀တ�ႈဆိုင�ာစံ◌ုစမ္◌းေ◌ထာက�ွမ္◌းမႈ�တင္◌ျဖစ္ေ◌စ အႀကီးမားဆံ◌ုးအ◌ႏ◌ၲရာယက္ 

ရာဇ၀တ��ပ��မ်ား   ေအၾကာင္◌းေ◌ရးသား◌ျခင္◌းမဟုတ္ဘ◌ဲ 

၄င္◌းတို႔ကိုအကာအ�ကယ္ေ◌ပးထားသည္◌့ တာ၀��ွိသူမ်ား၏အဂတိလိုက�ားမႈ 

�က��ေက�ၾကာင္◌းေ◌ရးသား◌ျခင္◌း ◌ျဖစ�ည္။ ကမာၻ႔ေ◌နရာအမ်ားအျပား�တင္ အထူးသတိထားရန္ 

အႀကံ◌ျပဳလိပုါ သည္။ တာ၀��ွိသူမ်ား၏အဂတိလိုက�ားမႈ သို႔မဟုတ္ 



ရာဇ၀တ�မားမ်ားႏ◌ွင့◌္ပူးေ◌ပါင္◌းေ◌ဆာ�င�က�ႈကို စံ◌ုစမ္◌း ေ◌

ထာက�ွမ္◌းသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားသည္ မိမိကို အကာအ�ကယ္ေ◌ပးမည္◌့ ဇာတ�မ္◌းတစ��ကို 
လူအမ်ားအား အထူးသျဖင္◌့ အလားအလာအား◌ျဖင္◌ ့ ���ိ�သည္◌့ ရင္◌း◌ျမစ�်ားကို ေ◌◌ျ ပာ◌ျပရန္ 

ရွိထားဖို႔လိုေ◌ပမည္။ ထိုဇာတ္ လမ္◌းသည္ ယံ◌ုၾကည္ေ◌လာက�ရာ◌ျဖစ�မည္◌ျဖစ�ပီး 

စံ◌ုစမ္◌းေ◌ထာက�ွမ္◌းေ◌နသည◌္◌့ေအၾကာင္◌းအရာေ◌အာက�ွိ ေအသးစိတ�ခ်က�ိ�ေမပေၚစဘ◌ဲ 

အမွ��ကယ�ံ◌ုစမ္◌းေ◌နသည္◌့ေအၾကာင္◌းအရာကို လႊမ္◌းၿခံ◌ဳေ◌လ◌ာက္ေ◌အာင္ 

က်ယ္◌ျပန္႔သည္◌့အေ◌ၾကာင္◌းအရာ◌ျဖစ�င့◌္သည္။ 

သတင္◌းကိုေမဖာ◌္◌ျပမီအခ်ိ��ည္လည္◌း မၾကာခဏဆိုသလို အ◌ႏ◌ၲရာယရ္ွိေ◌သာအခ်ိန္◌ျဖစ�ည္။ 

သတင္◌းသမား မ်ားသည္ ဘယ��႔ကို ဘယ�ခ်ိ�� ဘာေ◌◌ျပာသ��ိ�သ��ိ� သတိထားသင္◌့သည္။ ���ိ�ၿပီး 

အၾကမ္◌းဖက္ ���လားအလာရွိေ◌သာ ပုဂၢိဳလ�်ားက ၄င္◌းတို႔သည္ 

စံ◌ုစမ္◌းေ◌ထာက◌္လွမ္◌းမႈတစ��၏ ပစ�ွတ္◌ျဖစ္ေ◌နသည္ကို သိရွိ�သားပါက 

လက္ဦးမႈရယူၿပီးတိုက�ိ�က◌္◌ႏ◌ိုင္သည္။ ရာဇ၀တ�ႈလုပ္ေ◌ဆာင�်က္◌ႏ◌ွင္◌့ ခ်ိတ�က္ေ◌နသည္◌့ ေ◌

ဒသခံစီးြပာ◌းေ◌ရးလုပ�န္◌း�ွင�စ္ဦးသည္ သတင္◌းသမားက 

၄င္◌းလုပ�န္◌း၏ေ◌ေြငၾကးေအ◌ျခေအနမ်ားကို စံ◌ုစမ္◌း ေ◌ နေ◌ၾကာင္◌း သိရွိ�သားၿပီးေ◌နာက္ 

ေအမရိက��တင္◌းသမား◌ျဖစ�� Chauncey Bailey သည္ ၄င္◌း၏ ကယ◌္လီဖိုး နီယား◌ျပ��ယ္ Oakland 
ရံ◌ုးခန္◌းမွ သံ◌ုးေဘလာက��ကာ�တင္ ၂၀၀၇ ခုႏ◌ွစ� ေ◌သနတ္◌ျဖင္◌့ပစ�တ�ံခဲ့ရသည္။

ေ◌မးြခန္◌းတစ��ေကတာ့ သံသယရွိသည္◌့ရာဇ၀တ◌္သမားမ်ားကို 

မ��ည္◌့ေအ◌ျခေအနမ်ဳိး�တင္◌ျဖစ္ေ◌စ အ◌ႏ◌ၲရာယ ္ ကင္◌းြစာ ခ်ဥ္◌းကပ္၍ ရ◌ႏ◌ိုင္ 
မရ◌ႏ◌ိုင္ဆိုသ��ဲ◌ျဖစ�ည္။ ဥေပဒထိန္◌းသိမ္◌းမႈအားနည္◌းသည္◌့ ◌ႏ◌ိုင္ငံမ်ား�တင�ွိသည္◌့ 

သတင္◌းေ◌ထာက�်ားႏ◌ွင္◌့ အယ�ီတာမ်ားသည္ သတင္◌းကိုလု◌ိက�န္ သို႔မဟတု္ 

ြစ�ပ�ဲခံရသည္◌့က်ဴး�လ���မ်ားကို နာမ��ပ္ေ◌ဖာ◌္◌ျပရ��ွာ ြစန္႔စား သင္◌့မသင္◌့ဆိုသ��ိ� 

လက္ေ◌�တ႕ေက်သာ◌္လည္◌း က်င္◌့၀တ�ရမူ နာက်င္စရ◌ာ ပင္◌ျဖစ�ည္။ အလားအလာအား◌ျဖင္◌့ 
���ိ�သည္◌့ ပုဂၢိဳလ�်ားအားခ်ဥ္◌းအပ�န္ ဆံ◌ုး◌ျဖတ�်က�်လိုက�ါက အယ�ီတာမ်ားကႀကိဳတင�ိထားသင္◌့ၿပီး 

သတင္◌းသမားကို လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင္ဖက�စ္ေ◌ယာက� ေအဖာ◌္လိုက္ ေ◌ပး◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ ေ◌

စာင္◌့ၾကည္◌့◌ျခင္◌း◌ျဖစ္သင္◌့သည္။ ���ိ�သည္◌့ပုဂၢိဳလ�်ားအားလည္◌း ၄င္◌းတို႔သည္ ပုဂၢိဳလ္ 



တစ္ဦးတစ္ေ◌ယာက�ား ေ◌◌ျ ပာဆိုေ◌��ခင္◌းမဟုတ္ဘ◌ဲ သတင္◌းကိုေ◌ဖာ◌္◌ျပရန္ စီစဥ္ေ◌နသည္◌့ 

သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌း အား ေ◌◌ျပာဆိုေ◌��ခင္◌း◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌းကို ေ◌◌ျပာ◌ျပထားသင္◌့သည္။ 

အခ်ိဳ႕ပုဂၢိဳလ�်ားသည္ လူကိုယ��◌ိင�်ဥ္◌းကပ�န္ အ�လ��◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားသ��� ယူဆ◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

တခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ား �တင္ ထိုပုဂၢိဳလက္ို တိုက�ိ�က�်ဥ္◌းကပ္◌ျခင္◌းထက္ ၄င္◌း၏ေ◌ရွေ႕နကို 

ခ်ဥ္◌းကပ္◌ျခင္◌းက ပို၍သင္◌့ေ◌တာ◌္သည္။ သတင္◌း ကို အစီအစဥ�်ထားၿပီး◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌းႏ◌ွင္◌့ 

သင�ည ္ က်င္◌့၀တ္◌ႏ◌ွင္◌့ဥေပေဒၾကာင္◌းဆိုင�ာေအၾကာင္◌း◌ျပခ်က္မ်ားအရ 

မွတ�်ရ���ကိဳးစားေ◌��ခင္◌း◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌းကို သက�ိ�င�ာပုဂၢိဳလ◌္ သို႔မဟုတ္ 

၄င္◌း၏ေ◌ရွေ႕နကနားလ��မည္။ ကာ�ကယ္ေ◌ပးမည္◌့ေ◌ရွေ႕နမရွိသည္◌့အခါ�တင္ သင� 
သက�ိ�င�ာပုဂၢိဳလ�ား ဖုန္◌း၊ အီးေ◌မးလ ္ သို႔မဟုတ္ စာ◌ျဖင္◌့ ေ◌ရးသား၍ ဆ�က�ယ���ွာ 

လက္ေ◌�တ႕က်မက် သို႔မဟုတ္ လံ◌ုၿခံ◌ဳမႈရွိမရွိခ်င◌္◌့�တက္◌ႏ◌ိုင္သည္။

သ◌ိုေ႔သာ◌္ ထိုကဲ့သို႔လုပ္◌ျခင္◌းပင္လွင်္ အ�လ��◌ႏ◌ၲရာယမ္်ား◌ႏ◌ိုင္သည္။ သက��◌ိင�ာပုဂၢိဳလ� 

ခ်ဥ္◌းကပ္၍မရ ေ◌ လာက္ေ◌အာင္ အ�လ����ိ�သည္◌ ့ ေအနအထားမ်ဳိး◌ျဖစ�ါက 

အယ�ီတာႏ◌ွင္◌့ြပင္◌့ြပင္◌့လင္◌းလင္◌းေ◌�ဆးေ◌ႏြ◌းပါ။ ေ◌ နာက္ေ◌◌ျခလွမ္◌းတစ�ပ�ိ� 

စဥ္◌းစားရင္◌း◌ျဖင္◌့ သင္◌ႏ◌ွင္◌့သင္◌့ရင္◌း◌ျမစ�်ား၏လံ◌ုၿခံ◌ဳမႈကို စဥ္◌းစားပါ။ တစ�ါတစ�ံ�တင္ 

အမ်ား◌ျပ���ဆိုင�ာမွတ�မ္◌းမွတ�ာမ်ားကလည္◌း ���ိ�သည္◌့ပုဂၢိဳလ္၏◌ျငင္◌းဆိရုသည္◌့ေအၾကာင္◌း 

သို႔မဟုတ္ အျမင္တို႔ကိုသိရႏ◌ိုင္သည္◌့နည္◌းလမ္◌းတစ��◌ျဖစ္သည္။

သတင္◌းအခ်က�လက�ရွိ◌ျခင္◌း

တရား၀င�ွတ�မ္◌းမွတ�ာမ်ားရရွိ◌ျခင္◌းသည္ 

စံ◌ုစမ္◌းေ◌ထာက�ွမ္◌းသတင္◌းေ◌ရးသားတင္◌ျပျခင္◌းအ�တက္ ေအရးႀက◌ီး 
ေ◌သာအစိတ�ပိုင္◌းတစ��◌ျဖစ�ည္။ တရား၀င�ွတ�မ္◌းမ်ားကို တိုက�ိ�က�ိ�းကား◌ျခင္◌း၏ ထိေ◌ရာက္ေ◌သာ 

အက်ဳိးေ◌က်းဇူးေ◌ပးရံ◌ုသာမက ဤသို႔ကိုးကား◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌့ ရာဇ၀တ�မားမ်ား သို႔မဟုတ္ 

အဂတိလိုက�ားသည္◌့ ပုဂၢိဳလမ္်ား၏ လက�ားေ◌ခ်ျခင္◌းအ◌ႏ◌ၲရာယက္ို ႀကံ◌ဳရႏ◌ိုင္သည္◌့ ေ◌

ဒသခံသတင္◌းရင္◌း◌ျမစ�်ား၏ မွတ�်က�်ား အေ◌ပၚခ်ည္◌းပဲ အားကိုးေ◌နစရာမလိုေ◌တာ့ေ◌ခ်။



သတင္◌းေ◌ထာက�်ားႏ◌ွင္◌့ အယ�ီတာမ်ားသည္ ◌ႏ◌ိုင္ငံတစ��ခ်င္◌းစီ�တင�်င္◌့သံ◌ုးသည္◌့ 

အမ်ား◌ျပ���ဆိုင�ာ သတင္◌းအခ်က�လက္ဥေပဒမ်ားကို က�ၽမ္◌းက်င���ိ�အပ�ည္။ 

ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင���တင္ ေအ◌ျခစိုက္ သည္◌့ Citizen Media Law Project သည္ 

ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင��အ�တင္◌းရွိ စ��င�ာယာ၊ ေ◌ ဒသဆိုင�ာ ◌ႏ◌ွ င့◌္ 

◌ႏ◌ိုင္ငံလံ◌ုးဆိုင�ာအာဏာပိုင�်ားထံမွ သတင္◌းအခ်က�လက�ယူရန္ 

အႀကံ◌ျပဳခ်က�်ားႏ◌ွင္◌့နည္◌းလမ္◌းမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေ◌ပးပါသည္။ Right2INFO.org ၀က��ိ��က�င္ 

ကမာၻတစ္၀န္◌းမွ သတင္◌းအခ်က�လက�ယူ◌ျခင္◌း ဆိုင�ာဥေပဒမ်ားႏ◌ွင္◌့ပတ�က�ည္◌့ 

မွတ�မ္◌းမွတ�ာမ◌်ားႏ◌ွင္◌့ ထုတ္ေ◌၀ထားသ��်ားကို စုေ◌ဆာင္◌းေ◌ပးထား ပါသည္။ 

အစိုးရအခ်က�လက�်ားကို �အ��ိ�င္◌းမွ ရယူ◌ျခင္◌းသည္ တစ္ကမာၻလံ◌ုး�တင္ တစ္ေ◌◌ျပးညီ◌ျဖေစ�န 
ေ◌သာ◌္လည္◌း တိုးတက�ႈအခ်ိဳ႕ရွိေ◌နပါၿပီ။ ဥပမာအား◌ျဖင္◌့ ကင�ာအစိုးရသည္ ၂၀၁၁ �တင္ 

အမ်ား◌ျပ���ဆိုင�ာ သတင္◌းအခ်က�လက�်ားကို စုစည္◌းတင�ားသည္◌့စနစ္ database of public 

information) ကို စတင�ဲ�သည္။ အာဖရိက၏ေ◌နရာအမ်ားအျပားအပါအ၀င္ ကမာၻေ႔နရာအခ်ဳိ႕�တင္ 

အစိုးရသတင္◌းအခ်က္ အလက္မ်ားအားရယူပု◌ိင◌္ြခင္◌့ကို 

ဥေပဒထဲ�တင�ည္◌့�သင္◌း◌ျပ႒◌ာန္◌းထားသည္။ သိုေ႔သာ◌္ မွတ�မ္◌းမ်ားအား ရရွိ����တက္ 

လက္ေ◌�တ႕လုပ�ံ◌ုးလုပ�ည္◌းမ်ားမွာ မရွိေသလာက္ သို႔မဟုတ္ မရွင္◌းမလင္◌း◌ျဖစ္ေ◌နသည္။ ထို 

ကဲ့သို႔◌ႏ◌ိုင္ငံမ်ား�တင္ သတင္◌းအခ်က္အလက�ယူရ��ႀကိဳးစားမီ ေ◌ ဒသခံက�ၽမ္◌းက်င��မ်ားႏ◌ွင္◌့ 

လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က◌္ မ်ားကိုတိုင�င�င္◌့သည္။ ကမာၻတစ္၀န္◌းမွ ေ◌

ဒသခံသတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းေအတာ◌္မ်ားမ်ားသည္ သတင္◌းအခ်က္ အလက�ယူြခင္◌့ဆိုင�ာ    
ဥေပဒမ်ား◌ႏ◌ွင္◌့ သတင္◌းအခ်က�လက�ယူ����ပ�ံ◌ုးလုပ�ည္◌းမ်ားကို ေ◌ စာင္◌့ၾကည္◌့ ၾကသည္။ 

ထိုကဲ့သို႔အ�ဖဲ႕မ်ားစာရင္◌းအ�တက္ ေ◌ နာက��က�ဲ င   သတင္◌းပညာဆိုင�ာအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ား 

ကိုၾကည္◌့ပါ။ The International Freedom of Expression Exchange သည္ ◌ျ

ပည္◌့စံ◌ုသည္◌့စာရင္◌းတစ��ကို ထားရွိသည္။

အခ်ဳိ႕ႏ◌ိုင္ငံမ်ား�တင္ တရား၀င�ည္◌းလမ္◌းမ်ားမွတစ�င္◌့ မွတ�မ္◌းမ်ားရရွိရ��ွာ ခက�ဲသည္◌့အ�တက္ 

သတင္◌းသ မားအမ်ားအျပားသည္ အစိုးရအခ်က�လက�်ားကိုရရွိရန္ သတင္◌းရင္◌း◌ျမစ�်ားကို 

အားကိုးေ◌နရဆဲ◌ျဖစ�ည္။ သိုေ႔သာ◌္ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ 

အကဲဆတ�ည္◌့သတင္◌းအခ်က�လက�်ားကိုေ◌ပးသည္◌့ သတင္◌းရင္◌း◌ျမစ္ မ���မည္၀ါ◌ျဖစ���ိ� ေ◌



ဖာ◌္ထုတ္◌ျခင္◌းေမွရွာင�ွား����တက္ ႀကိဳတင�ာ�ကယ�ႈမ်ား◌ျပဳလုပ�မည။္ ဥပမာ အား◌ျဖင္◌့◌္ ◌ျ

ဖစ္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ်ရွိသည္◌့သတင္◌းရင္◌း◌ျမေစ�ရအ�တက္ မ်ား◌ျပားေ◌စ����တက္ 

သတင္◌းေ◌ထာက�စ္ဦးသည္ ရ��ႊန္◌းထားသည္◌့မွတ�မ္◌းမွတ�ာရ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ 

ဌာနသံ◌ုးေ◌လးခုသို႔�သားေ◌ရာက္◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌့ အာဏာပိုင�်ား သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားေအ��ဖင္◌့ 

တကယ္◌့သတင္◌းရင္◌း◌ျမစ� မ���မည္၀ါဆိုသ��ိ� ဆံ◌ုး◌ျဖတ�ခက�ဲေ◌စ◌ႏ◌ိုင္ သည္။ 

သက္ေ◌သခံေအထာက�ထားစာ�ရက�ာတမ္◌းမ်ားကို အသံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌းကလည္◌း အ◌ႏ◌ၲရ◌ာယက္ို 

သတင္◌းသမားဆီသို႔ ေ◌ ရာက္ေ◌စ◌ႏ◌ိုင္သည္။ အစိုးရမ်ားႏ◌ွင္◌့ ရာဇ၀တ�မားမ်ားသည္ 

အကဲဆတ�ည္◌့ေအၾကာင္◌းအရာမ်ားကို ေ◌ ဖာ◌္ ထုတ္◌ျခင္◌းကို လက္တံ◌ု႔◌ျပ��ည္◌ေ့သဘာ 

ဥေပေဒၾကာင္◌းအတိုင္◌း သို႔မဟုတ္ ဥေပဒ�ပင�က ေအရးယူမႈမ်ားကို လုပ္ေ◌ဆာင�ကသ��ိ� 

သိထားသင္◌့သည္။ ကမာၻတစ္၀န္◌းလံ◌ုး�တင္ ေ◌ ထာင�်ခံထားရသည◌္◌့ သတင္◌းသမား 
အားလံ◌ုး၏ထက္၀က�ီးပါးသည္ ◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌တာ◌္လွ်ဳိ႕၀ွက�်က္မ်ားဟုအစိုးရကယူဆသည္◌့ 

သတင္◌းအခ်က္အလက္ မ်ားကိုေ◌ဖာ◌္ထုတ�ည္◌့အ�တက္ ◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌တာ◌္ဆန္႔က်င�ႈ�စဲခ်က�်ား◌ျဖင္◌့ ေ◌

ထာင�်ခံထား��ခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ ◌ႏ◌ိုင္ငံ အမ်ားအျပား�တင္ ရာဇ၀တ�မားမ်ားသည္ ရံဖ��ံခါ�တင္ 

◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌တာ◌္အာဏာပိုင�်ားႏ◌ွင္◌့ပူးေ◌ပါင္◌းၿပီး သတင္◌း သမားမ်ားကို 

အက်ပ�ိ�င�ခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ာသက္ေ◌သခံ မွတ�မ္◌းမွတ�ာမ်ားကို ဘယ��ကသတင္◌းေ◌ပး 
သည္ကိုေ◌ဖာ◌္ထုတ္ခိုင္◌းတတ�ည္။ 

ပူးေ◌ပါင္◌းအားထုတ�ႈ

သတင္◌းသမားမ်ားသည္ အ◌ႏ◌ၲရ◌ာယ◌္္ရွိေ◌သာသတင္◌းမ်ားကို ေ◌ ဖာ◌္◌ျပ����တက္ 

အျခားနည္◌းလမ္◌းမ်ားကိုလည္◌းရွာ ေ◌ ေြဖနၾကသည္။ 

ဗဟိုအာရွႏ◌ွင္◌့ကမာၻ႕အျခားေ◌နရာမ်ား�တင္ အ◌ႏ◌ၲရ◌ာယရ္ွိေ◌သာသတင္◌းမ်ားကို 

နာမည္၀ွက�်ား◌ျဖင္◌့ ေ◌ ဖာ◌္◌ျေပနၾကသည္။ လက�ေင�မရိကရွိသတင္◌းဌာနမ်ားသည္ 

ကိုလံဘီယာသတင္◌းစာ◌ျဖစ�ည္◌့ El Espectador ကသံ◌ုးသည္◌့ နာမည္◌ျဖစ�ည္◌့ 

တရားမွ်တမႈႏ◌ွင္◌့ၿငိမ္◌းခ်မ္◌းေ◌ရးအ�ဖဲ႕  ကဲ့သိုေ႔သာ ေ◌ ယဘုယ်နာမည္ မ်ား◌ျဖင္◌့ 

သတင္◌းမ်ားကို ေ◌ဖာ◌္◌ျပခဲ့သည္။ 



သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားသည္လည္◌း အ◌ႏ◌ၲရာယရ္ွိေ◌သာေအၾကာင္◌းအရာမ်ားႏ◌ွင္◌့ပတ�က္၍  

အခ်င္◌းခ်င္◌း လက္ �တဲၿပီး သတင္◌းအခ်က�လက�်ားေမွ်၀ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ တစ္ဦးခ်င္◌းအမ��်ားမပါဘ◌ဲ 

သတင္◌းကို တစ�ပိဳင�က္ ေ◌ ဖာ◌္◌ျပ ◌ျခင္◌းတို႔ကိုလုပ္ေ◌ဆာင◌္ႏ◌ိုင္သည္။ 

ထိုကဲ့သိုေ႔သာပူးေ◌ပါင္◌းေ◌ဆာ�င�က�ႈကို◌ျပဳလုပ����တက္ အတၱမ်ား၊ အ�ဖဲ႕ 

အစည္◌းအခ်င္◌းခ်င္◌းၿပိဳငဆ္ိုင�ႈမ်ားႏ◌ွင္◌့ ◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌ရး၊လမူ်ဳိ◌းေ◌ရး သို႔မဟုတ္ 

ဘာသာေ◌ရးအ�စဲမ်ားကို ေ◌ ဘးဖယ�ား ရမည္◌ျဖစ�ည္။  ဤခ်ဥ္◌းကပ�ႈသည္ အ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားသည္◌့ 

ေအၾကာင္◌းအရာမ်ားကို သတင္◌းလိုက�သည္◌့ အခါ�တင္ သတင္◌းသမားတစ္ဦးတည္◌းေအပၚ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ��ၿပံ◌ဳေက်ရာက္◌ျခင္◌းမ်ဳိး မျဖစ္ေ◌တာ့ဘဲ အႏ◌ၲရာယ�ည္ အမ်ားေ◌ပၚ ◌ျ

ဖန္႔�ခဲေက်ရာ�က�ားေ◌ၾကာင္◌းကို သိသာေ◌စပါသည္။ 

မူးယစ္ေ◌ဆး၀ါးေ◌ရာင္◌း၀ယ��မ်ားအား ေ◌ ၀ဖန္ေ◌ရးသားထားသည္◌့ သတင္◌းဌာနမ်ား၏ 

ထုတ္ေ◌၀သူမ်ားႏ◌ွင္◌့အယ�ီ တာမ်ားအား တိုက�ိ�က�ႈမ်ားအ�တဲလိုက္◌ျဖစ္ြပာ◌းၿပီးသည္◌့ေ◌နာ�က�င္ 

ကိုလံဘီယာရွိသတင္◌းသမားမ်ားသည္ စတင္၍ပူးေ◌ပါင္◌းလုပ္ေ◌ဆာင�ဲ�ၾကသည္။ 

အထင�ွားဆံ◌ုးတိုက�ိ�က�ႈမွာ El Espectador ၏ထုတ္ေ◌၀သူႏ◌ွင္◌့ အယ�ီ တာခ်ဳပ္◌ျဖစ�� Guillermo Cano 
ကို ၁၉၈၆ခုႏ◌ွစ� လုပ�ကံသတ္◌ျဖတ�ႈ◌ျဖစ�ပီး ထိုမႈခင္◌းကို မက�ယ�င္◌းကာ တယ�္၏ ေ◌

ခါင္◌းေ◌ဆာင္◌ျဖစ�� ပက�လိုအက��ိ�ဘာ က်ဴး�လ�����မွတ��ၾကသည္။ CPJ ၏ဘုတ��ဖဲ႕ ၀င္◌ျဖစ�◌ူ 

Maria Teresa Ronderos က ၂၀၁၀ ◌ျပည္◌့◌ႏ◌ွစ္ CPJ အစီရင�ံစာ�တင္ ေအသးစိတ္ေ◌◌ျပာ◌ျပခဲ့သ��ွာ 

လူ႔အ�ဖဲ႕အစည္◌းအ�တင္◌းက မူးယစ္ေ◌ဆး၀ါးေ◌ရာင္◌း၀ယ�ႈ၏လက�ံမ်ားေအၾကာင္◌းသတင္◌းကို 

စံ◌ုစမ္◌းေ◌ထာက�ွမ္◌း ၿပီးေ◌ဖာ◌္◌ျပ����တက္ El Espectador သည္ 

၄င္◌း၏အဓိကၿပိဳင္ဘက္◌ျဖစ�ည္◌့ El Tiempo ◌ႏ◌ွင္◌့ပူးေ◌ပါင္◌းခဲ့ၿပီး ေ◌ နာက�ိ�င္◌းလမ်ား�တင္ 

အျခားမီဒီယာအ�ဖဲ႕မ်ားႏ◌ွင္◌လ့ည္◌း ပူးေ◌ပါင္◌းခဲ့သည္။ 

◌ႏ◌ွစ္ေ◌ပါင္◌းမ်ားြစာၾကာၿပီးေ◌နာက္ ၂၀၀၄ �တင္ 

ကု◌ိလံဘီယာပံ◌ုႏ◌ွိပ�တင္◌းဌ◌ာနမ်ား၏�ညန္ေ႔ပါင္◌းအ�ဖဲ႕သည္ ◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌တာ◌္ ထီစန�စ�င္ 

တရာ◌းမ၀င္◌ျပ���႔စစ��ဖဲ႕မ်ား၏ စိမ္◌့၀င�ႈကဲ့သို႔ အ◌ႏ◌ၲရာယႀ္ကီးေ◌သာသတင္◌းမ်ားကို 

အတူတ�က စတင��ပ္ေ◌ဆာင�ဲ�ၾကသည္။ ဤဇာတ�မ္◌းႏ◌ွင္◌့ အျခားစံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ�ားသည္◌့ 
ဇာတ�မ္◌း မ်ားကို ကိုလံဘီယာမဂၢဇင္◌းႏ◌ွင္◌့ သတင္◌းစာ ၁၉ ေ◌စာ�င�င္ 

တစ�ပိဳင�ည္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပခဲ့ၾကသည္။ သတင္◌း အပတ�ဥ္◌ျဖစ�ည္◌့ Semana သည္ 



သတင္◌းသမားမ်ားအား သတ္◌ျဖတ�ႈမ်ားႏ◌ွင္◌့ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈမ်ားကို စံ◌ုစမ္◌း ေ◌

ဖာ◌္ထုတ���ံ◌ုစံထုတ္ထားသည္◌့ ေ◌ နာက�ပ��းေ◌ပါင္◌းအားထုတ�ႈတစ��◌ျဖစ�ည္◌့ Manizales Project ကို 

ဦးေ◌ဆာင�ဲ�သည္။ ကိုလံဘီယာသတင္◌းသမားမ်ားေအပၚ အၾကမ္◌းဖက�ႈမ◌်ား 

�ပ�န္႔မ�သားေ◌သာ◌္လည္◌း ◌ျ ဖစ္ ြပာ◌းသည◌္◌့အႀကိေမ�ရအ�တက�ည္◌းလာၿပီး 

ပိုနိမ္◌့သည္◌့အဆင္◌့�တင�ာ◌ျဖစ္ေ◌တာ့သ��� CPJ သုေ◌တသနကျပ ေ◌နပါသည္။ 

နယ�ပ္◌ျဖတ္ေ◌က်ာ◌္ပူးေ◌ပါင္◌းလုပ္ေ◌ဆာင္◌ျခင္◌းသည္ ဂိုဏ္◌း�ဖဲ႕ရာဇ၀တ�ႈမ်ားကို�င��◌ိင�ည္◌့ ေ◌

နာက�ပ�ည္◌းလမ္◌း တစ��◌ျဖစ�ည္။ ◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌ပါင္◌း၅၀ အ�ဖဲ႕၀င��ဖစ�ါ၀င�ည္◌့ ၀ါ�ွင�ေ��◌ျခစိုက္ 

International Consortium of Investigative Journalists ကဲ့သိုေ႔သာအုပ��မ်ားသည္ ေ◌

ဆး�ရက�ကီးေ◌မွာင�ိ�ေ◌ရာင္◌း၀ယ�ႈႏ◌ွင္◌့ သမုဒၵရာအ�တင္◌း ငါးဖမ္◌းသည္◌့ေ◌မွာင�ိ�ေ◌စ်း�ကက�ဲ�သို႔ 

သတင္◌းထူး သတင္◌းဦးမ်ားကို ေ◌ ဖာ◌္◌ျပခဲ့သည္။ ဘဲလ�ရိတ�ေ◌◌ျခစိုက္ Center for Investigative 

Reporting-Serbia ◌ႏ◌ွင္◌့ ဆာရာေ◌ယဗိုေအ◌ျခစိုက္ Organized Crime and Corruption Reporting 

Project တို႔အတူတ�ကပူးေ◌ပါင္◌းၿပီး ဆားဘီးယားလူမ်ဳိးဘီလ�နာ Miroslav Miskovic ၏ 

◌ႏ◌ိုင္ငံရပ္◌ျခားရွိလုပ�န္◌းမ်ာ◌းကို ေ◌ဖာ◌္ထုတ�ဲ�သည္။ 

သတိေ◌ပးေ◌သာအ�ိပ�ကၡဏာမ်ား

သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ၄င္◌းတို႔အားေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့ေ◌ေနသာ အရ◌ိပ�ကၡဏာမ်ားကို 

သတိထားၾကည္◌့သင္◌့သည္ ဟု ဆာရာေ◌ယဗိုေအ◌ျခစိုက္ Organized Crime and Corruption 

Reporting Project က မွတ�်က္◌ျပဳပါ သည္။ စာင္◌့ၾကည္◌့◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ပတ�က�ည္◌့ 

ေ◌နာက�ပ�ႀကံဥာဏ�်ားအ�တက္ အခန္◌း ၉။ မျပတ�မ္◌း 

ႀကံ◌ဳေ◌�တ႕ေရသာအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ◌်ားကိုၾကည္◌့ပါ။  

အခ်ဳိ႕ပုဂၢလိကလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးကုမၸဏီမ်ားသည္ သတင္◌းသမားမ်ားအား ပို႔ခ်ေ◌ပးသည္◌့ 

���ိ�သည္◌့ပတ္၀န္◌းက်င��◌ိင�ာသင�န္◌း�တင္ ေ◌ စာင္◌့ၾကည္◌့မႈအားေ◌ထာက◌္လွမ္◌း◌ျခင္◌းကို 

ထပ္◌ျဖည္◌ ့ ထားသည္။ ကုမၸဏီမ်ားစာရင္◌းအ�တက္ ေ◌ နာက��က�ဲ ခ။ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးသင�န္◌းကိုၾကည္◌့ပါ။  ေ◌ စာင္◌့ၾကည္◌့ခံ ေ◌ နရၿပီဟသုိ◌ျခင္◌းသည္ 

သတင္◌းေ◌ထာက�်ားႏ◌ွင္◌့အယ�ီတာမ်ားအ�တက္ ေ◌ �ရးခ်ယ�ရာမ်ားကိုစဥ္◌းစားရန္ အခ်ိေ��စသည္။ 

ထိုေ◌�ရးခ်ယ�ရာမ်ားထဲ�တင္ သတင္◌းကိုဆက�ိ�က�မ��ားမလိုက�ဘူးလား၊ သတင္◌း အ�တက္ 



အျခားသတင္◌းေ◌ထာက�်ားကိုထပ္◌ျဖည္◌့ရမ��ား၊ 

အျခားသတင္◌းဌာနမ်ားကိုပါထည္◌့�သင္◌းရမ��ား၊ ဥပေ◌ဒထိန္◌းသိမ္◌းေ◌ရးအာဏာပိုင�်ားကို 

အားကိုးၿပီး၄င္◌းတို႔ထံသတင္◌းပို႔ရမ��ားဆိုသည္◌ႏ◌ွင္◌့ သတင္◌းသမား မ်ားႏ◌ွင္◌့ 

၄င္◌းတို႔၏မိသားစုမ်ားကို ေ◌နရာေ◌ရႊ႕ထားရမ��ားတို႔ပါ၀င�ည္။ ဂိုဏ္◌း�ဖဲ႕ရာဇ၀တ�ႈႏ◌ွင္◌့ အဂတိ 

လိုက�ားမႈသတင္◌းလိုက�ာ�တင္ ၄င္◌းတို႔ႏ◌ွင္◌့၄င္◌းတို႔၏မိသားစုမ်ားႀကံ◌ဳေ◌�တ႕ရ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ 

စိတ�ိစီးမႈေအပၚ ◌ျ ဖစ္◌ႏ◌ိုင္ ေ◌ခ်ရွိသည္◌့ တု႔ံ◌ျပ��ႈမ်ားကို သတင္◌းသမားမ်ားက 

သတိ◌ျပဳ���ိ�အပ�ည္။ အခန္◌း ၁၀။ စိတ�ိစီးမႈဆိုင�ာ တံု႔◌ျပန္◌ျခင္◌းမ်ားကိုၾကည္◌့ပါ။

၆။ အမ်ား◌ျပ���ဆိုင�ာကိစၥမ်ားႏ◌ွင္◌့ ဆူပူလႈပ�ွားမႈမ်ား 

ရာဇ၀တ�ႈ◌ျဖစ�ပ�်ားမွသည္ အဓိက�ုဏ္◌းမ်ားအထိ အမ်ား◌ျပ���ႏ◌ွင္◌့ဆိုင္ေ◌သာ◌ျဖစ�ပ�်ားသည္ 

မခန္႔မွန္◌း◌ႏ◌ိုင္ ေ◌သာ၊ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ႀကီးေ◌သာ ေအ◌ျခေအနမ်ားကိုေ◌ပေၚပါက္ေ◌စ◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

သတင္◌းသမားမ်ားေအ��ဖင္◌့ �ုပ�ိ�င္◌း ဆိုင�ာ သို႔မဟုတ္ ဥေပေဒၾကာင္◌းဆိုင�ာ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ေက်ရာက္◌ျခင္◌းကို ေ◌ ရွာင�ွား◌ႏ◌ိုင္����တက္ ကု◌ိယ္◌့ကိုယ္ ကု◌ိယ�ာ�ကယ္◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ 

နည္◌းလမ္◌းမ်ားကို သိထား���ိ�အပ�ည္။

ေမတာ◌္တဆမႈ၊ မီးေ◌လာင�ႈႏ◌ွင္◌့ ကယ�ယ္ေ◌ရး◌ျမ�င�င္◌းမ်ား

ရဲမ်ား၊ လူနာတင�ာဥ��ပ�ားမ်ား၊ မီးသတ�မားမ်ာႏ◌ွင္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားအပါအ၀င္ ေ◌စာေ◌စာေ◌ရာက�ွိသူ 

မ်ား သို႔မဟုတ္ ပထမဆံ◌ုးတုန္႔ျပ���မ်ား  ထဲမွ မ���မဆို၏ ပထမဆံ◌ုးတာ၀��ွာ ◌ျ

ဖစ�ပ�ိ�အကဲခတ�ကည္◌့ရႈ ◌ျ ခင္◌းႏ◌ွင္◌့ �သားလာေ◌နသည္◌့ယာဥ�်ား၊ ◌ျ ပဳေတ�်ေနသာဓာတ�ကိဳးမ်ားႏ◌ွင္◌့ ေ◌

ပါ�က�ဲ�လယ္ေ◌သာေ◌လာင�ာ သို႔မဟုတ္ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ရွိေ◌သာဓာတုပစၥည္◌းမ်ား သို႔မဟုတ္ 

ဓာတ္ေ◌ြင႕မ်ားယိုစိမ္◌့◌ျခင္◌းကဲ့သို႔ ◌ျ ဖစ္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ်ရွိေ◌သာ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ားကို 

သတိထား◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌့ မိမိကိုယ��◌ိယ�ာ�ကယ�န္◌ျဖစ�ည္။ အျခားေအ◌ျခေအနမ်ား�တင�ဲ�သို႔ပင္ 

သင�ိ�ယ္◌့ကိုယ�င္ေ◌ရာ အျခားသူမ်ားကိုပါ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မျဖစ္ေ◌စဘ◌ဲ သို႔မဟုတ္ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးႏ◌ွင္◌့ 

ကယ�ယ ္ေ◌ ရးလုပ�န္◌းမ်ာကို ေအႏ◌ွာင္◌့အယွက��ဖစ္ေ◌စဘဲ ◌ျ ဖစ�ပ�ိ� 

အနီးကပ�ကည္◌့ရႈအကဲခတ္◌ႏ◌ိုင္ပါသည္။ ဓာတ�ံ◌ု သတင္◌းသမားမ်ားသ��ည္◌း ◌ျ ဖစ�ပ�်ားကို 
မွတ�မ္◌းတင����တက္ နီးနီးကပ��ပ�ားရမည္ကို နားလ��ပီး အလားတူအကဲ◌ျဖတ�ႈမ်ဳိးကို 

က်င္◌့သံ◌ုးသင္◌့သည္။ အာဏာပိုင�်ားသည္ ထံ◌ုးစံအား◌ျဖင္◌့ သတင္◌းသ မားမ်ားအပါအ၀င္ ေ◌



ဘးမွရပ္ၾကည္◌့သူမ်ားကို အ�ကာေအ၀းတစ���တင�ား����တက္ နယ�ိမိတ�တ�ွတ္ ေ◌ လ့ရွသိည္။ သင� 

အျခားေ◌ဘးမွၾကည္◌့ရႈသူမ်ားထက္ ပိုၿပီးအနီးကပ�ကည္◌့ြခင္◌့ရရန္ ေ◌ တာင္◌းဆို၍မရေ◌သာ◌္ 
လည္◌း ေ◌ မတၱာရပ�ံ၍ရ◌ႏ◌ိုင္သည္။ သို႔အ�တက္ေ◌ၾကာင္◌့  သတင္◌းသမားမ်ားသည္ 

ကယ�ယ္ေ◌ရးေ◌ဆာ�င�က�ႈ မ်ားကို ရွင္◌းရွင္◌းလင္◌းလင္◌း◌ျမင�သည္◌့ေအနအထားေ◌ပးရန္ 

အာဏာပိုင�်ားကိုတို�က�န္◌းလိုသည္။ ထိုကိစၥႏ◌ွင္◌့ ပတ�က္၍  အယ�ီတာမ်ားသည္ 

အဆင္◌့◌ျမင္◌့ရဲအရာရွိမ်ား၊ ေအရးေ◌ပၚတာ၀��ွိသူမ်ားႏ◌ွင္◌့ ၀င္ေ◌ရာက�ိ�င္ြခင္◌့ ကိစၥမ်ားကို 

ဆက�က္ေ◌�ဆးေ◌ႏြ◌းသင္◌့ၿပီး ေအရးေ◌ပၚ�ဖစ�ပ�်ား�တင္ သတင္◌းလိုက္◌ျခင္◌းအ�တက္ ◌ႏ◌ွ

စ္ဦးႏ◌ွစ�က္ ေသဘာတူထားသည္◌့ လမ္◌းညႊ��်က�်ားရထားေ◌အာင္ လုပ္ေ◌ဆာင�င့◌္သည္။ 

ရဲတားထားသည္◌့စည္◌းမ်◌ားကို◌ျဖတ�န္◌း◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ 

ရဲအမိန္႔မ်ားကိုမလိုက�ာ◌ျခင္◌းေ◌ၾကာင္◌့ အဖမ္◌းခံရ◌ႏ◌ိုင္◌္ သည္။ ေ◌◌ျ

ပာဆိုသည္◌့ေ◌လသံ�တင္ေ◌ရာ အျပဳအမူ�တင�ါ ေ◌ လးစားမႈရွိ◌ျခင္◌းသည္ ထံ◌ုးစံအား◌ျဖင္◌့ 

ေအကာင္◌းဆံ◌ုး နည္◌းလမ္◌း◌ျဖစ�ည္။ ေအရးေ◌ပၚ သို႔မဟုတ္ ကယ�ယ္ေ◌ရး◌ျဖစ�ပ�်ားကို 

သတင္◌းလိုက္ေ◌နသည္◌့ သတင္◌းသမား မ်ားသည္ ၄င္◌းတို႔၏သတင္◌းသမားေအထာက�ထားမ်ားကို 

အခ်ိ��ိ�င္◌း�တင္ ထင�င�ွားရွားေ◌ဖာ◌္◌ျပထား သင္◌့ပါသည္။ 

ရံဖ��ံခါ�တင္ အာဏာပိုင�်ားႏ◌ွင္◌့ ◌ျ ဖစ�ပ�စ��ကိုသတင္◌းလိုက္ေ◌နသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားၾကား�တင္ 

ထိပ�ိ�က္ �င�ိ�င�ႈမ်ားေ◌ပၚလာတတ�ါသည္။ ◌ျပ��ယ္ရဲတ�ပ�ဲ႕ယာဥ�စ�ီး၏လိုကဖ္မ္◌းခံရသည္◌့ ေ◌

မာ◌္ေ◌တာ◌္ဆိုင္ကယ္ ေ◌မာင္◌းသူတစ္ဦးပါ၀င�ည္◌့ ◌ျ ပင္◌းထ��ည္◌ယ့ာဥ�ိ�က�ႈ◌ျဖစ�ပီးေအ◌ျခေအနကို 

သတင္◌းလိုက��ဥ�င္ မစ�ွီဂန္ ◌ျပ��ယ္ရဲတ�ပ�ဲ႕၀င္◌ႏ◌ွစ္ဦးကို 

အေ◌ႏ◌ွာင့◌္အယွက္ေ◌ပးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္◌ျဖစ္ေ◌စျခင္◌းအပါအ၀င္ ရာဇ၀တ�ႈမ်ား◌ျဖင္◌့  

ေအမရိက��တင္◌းေ◌ထာက္ Diane Bukowski အျပစ�ွိခဲ့ပါသည္။ အာဏာပိုင�်ားက Bukowski သည္ 

ရဲတ�ပ�ဲ႕ကတားထားေ◌သာစည္◌းကို ေ◌ က်ာ◌္ခဲ့သ���ေ◌◌ျပာပါသည္။ Bukowski ေကတာ့ သူမသည္ 

စည္◌းေမက်ာ◌္ ခဲ့ေ◌ၾကာင္◌းႏ◌ွင္◌့ ေ◌ သဆံ◌ုး�သားသူတစ္ဦးကို ေအ၀းမွသာဓာတ�ံ◌ု�ိုက�ဲ�သ��� ေ◌◌ျ

ပာပါသည္။ 

ရာဇ၀တ�ႈႏ◌ွင္◌့အၾကမ္◌းဖက�ႈ◌ျမ�င�င္◌းမ်ား



အၾကမ္◌းဖက္ေ◌သာရာဇ၀တ�ႈ◌ျမ�င�င္◌းမ်ားသည္ သတင္◌းလိုက���ိ�၍ရႈပ္ေ◌�ထးပါသည္။ 

ထပ္ေ◌◌ျပာရလွ်င္ မိမိကု◌ိယ္ ကိုယ�ာ�ကယ္◌ျခင္◌းသည္ ပထမစည္◌းမ်ဥ္◌း◌ျဖစ�ည္။ 

ဓားစာခံဖမ္◌းထားသည္◌့ လိပ�ဲတည္◌းလည္◌းေအ◌ျခေအန သို႔မဟုတ္ 

အျခားေမ◌ျပလည္ေ◌သးသည္◌့ေအ◌ျခေအနတစ�� ေအတာအ�တင္◌း�တင္ ေ◌

နာက�ပ္ေအႏ◌ွာင◌္◌့အယွက္ မ်ားေ◌ၾကာင္◌့ မိမိကု◌ိယ�ိ�ယ�◌ႏ◌ၲရာယ◌္မျဖစ္ေ◌အာင္ 

ဂ�ုစိုက�ိ�႔လိုအပ�ါသည္။ ေ◌မးစရာေ◌မးြခန္◌းတစ��ေကတာ့ ◌ျ ပစ�ႈက်ဴး�လ��ားသူမ်ား 

ထိုေ◌နရာ�တ�င�တ္ေ◌ေနသးသလား ဆိ◌ုတာပင္◌ျဖစ�ည္။ လူထုအာရံ◌ုစိုက�ႈကို 

�ဆဲေ◌ဆာင�န္◌ျပင�င�ားသည္◌့ အၾကမ္◌းဖက�ိ�က��◌ိက�ႈတစ�◌ု သို႔မဟုတ္ အျခားလႈပ�ွားမႈမ်ဳိး�တင္ ေ◌

နာက္ ဆ�က�ဲတိုက�ိ�က�ႈမ်ားပါလာ◌ႏ◌ိုင္◌္သည္◌့ေအ◌ျခေအနကို စဥ္◌းစားပါ။ 

ကနဦးေ◌ပါ�က�ဲမႈကိုတံု႔◌ျပ��င္◌း ေ◌ နာက္ ဆ�က�ဲဗံ◌ုးေ◌ပါ�က�ဲမႈေ◌ၾကာင္◌့ ေ◌ သဆံ◌ုး�သားရသည္◌့ 

သို႔မဟုတ◌္ ဒဏ�ာရ�သားသည္◌့ သတင္◌းသမားဒါဇင္ေ◌ပါင္◌း မ်ားြစာ၏ ◌ျ ဖစ�ပ�်ားကို CPJ 
ကမွတ�မ္◌းတင�ားပါသည္။ အကယ၍္ဒုတိယတိုက�ိ�က�ႈ သို႔မဟုတ္ ဒုတိ 

ယဗံ◌ုးေ◌ပါ�က�ဲမႈ◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္◌္ေ◌ခ်ရွိပါက သင္◌့ေအ��ဖင္◌့ အြစ��ဖ်ားနား�တင�ာေ◌နၿပီး 

ထိုေ◌နရာမွ�ထက�ာသည္◌့ မ်က္◌ျမင�က္ေ◌သမ်ားကိုေ◌�တ႕ဆံ◌ုေ◌မး◌ျမန္◌း◌ျခင္◌းမ်ဳိးကိုသာ 

လုပ�်င္ေ◌ပလိမ့◌္မည္။ 

ရာဇ၀တ�ႈခင္◌း◌ျဖစ္ြပားရာေ◌နရာမ်ား�တင္ 

သတင္◌းေ◌ထာက္◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌းေအထာက�ထားမ်ားကို ထင�င�ွား ရွား◌ျပသပါ။ ◌ျ

ဖစ္◌္◌္◌္◌္◌္◌္◌္◌္◌္◌ႏ◌ိုင္◌္သည္◌့အခါတိုင္◌း�တင္ ေ◌ ဒသႏ◌ၱရအစိုးရကထုတ္ေ◌ပးသည္◌့ 

သက္ေ◌သခံေအထာက�ထား မ်ားကိုပါ◌ျပပါ။ အခန္◌း ၁ �တင�ါသည္◌့ 

သတင္◌းသမား◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌းေအထာက�ထားမ်ားအပိုင္◌းကို ၾကည္◌့ပါ။  အာဏာပိုင�်ားႏ◌ွင္◌့ 

ထိပ�ိ�က္ေ◌�တ႕ျခင္◌းမ်ားကိုေ◌ရွာင�ါ။ ထိုကဲ့သို႔အခ်ိ��်ား�တင္ အဆင္◌ျမင္◌့ဥေပဒထိန္◌းသိမ္◌းေ◌ရး 

တာ၀��ွိသူမ်ားႏ◌ွင္◌့ အဆက��သယ�ွိ◌ျခင္◌းသ��သံ◌ုး၀င�ည္။ အခန္◌း ၅ �တင�ါသည္◌့ ေအ◌ျခခံ◌ျပင�င�ႈ 

အပိုင္◌းကိုၾကည္◌့ပါ။) သက္ေ◌သခံ◌ျဖစ�ာ◌ႏ◌ိုင္◌္ေ◌ခ◌်ရွိသည္◌့အရာမ်ားကို 

ထိေ◌�တ႕ကို�င�ယ္◌ျခင္◌းကိုေ◌ရွာင�ွားပါ။ ရာဇ၀တ�ႈ◌ျမ�င�င္◌းမွ မ��ည္◌့ပစၥည္◌းကိုမွ 

မဖယ�ွားပါႏ◌ွင္◌့။ 



အၾကမ္◌းဖက္◌ျဖစ�ပ�်ား၏ မ်က္◌ျမင�က္ေ◌သမ်ားႏ◌ွင္◌့ အျခားအသက�ွင�်��စ��မ်ားသည္ တု��ႈပ္◌ျခင္◌း 

သို႔မဟုတ္ စိတ�ိခု◌ိက္◌ျခင္◌း◌ျဖစ္ေ◌ကာင္◌း◌ျဖစ္ေ◌န◌ႏ◌ိုင္◌္သည္။ သတင္◌းသမားမ်ားက 
အသက�ွင�်��စ္ သူမ်ားအား ခ်ဥ္◌းကပ���ကိဳးစားၾကမည္◌ျဖစ�ည္။ သိုေ႔သာ◌္ ထိုသို႔လုပ�ာ�တင္ 

မ��ည္◌့အခ်ိ���င္ မ��ိ�႔ရပ�မည ္အပါအ၀င္ စာနာမႈ◌ျဖင္◌့လုပ္ေ◌ဆာင�င္◌့ေ◌ၾကာင္◌း  Dart Center 

for Journalism & Trauma က၄င္◌း၏ လမ္◌းညႊန္◌ျဖစ�ည္◌့ Tragedies and Journalists ထဲ�တင္ 

မွတ�်က္◌ျပဳထားပါသည္။ အျခားအရာမ်ားထက�ိ� သေ��တာ့ ဤကဲ့သို႔ျပဳလုပ္◌ျခင္◌းက 

အသက�ွင�်��စ��မ်ားက ေ◌�တ႕ဆံ◌ုေ◌မး◌ျမန္◌းခံလို◌ျခင္◌းရွိမရွိ သို႔မဟုတ္ ၄င္◌းတို႔၏ခံစားခ်က�်ားကို 

မွတ�မ္◌းတင�ံလို◌ျခင္◌းရွိမရွိ သူတို႔၏ ဆႏၵမ်ားကိုေ◌လးစား◌ျခင္◌း◌ျဖစ�ါသည္။ အမွန္ တကယ္ေ◌တာ့ 

ထိုကဲ့သိုေ႔လးစားမႈ◌ျပသျခင္◌းသည္ က်��စ��မ်ားက ေ◌ နာက�ိ�င္◌း�တင္ သတင္◌းသမားမ်ားကို  

သတင္◌းရယူရ��ိ�မိုြခင္◌့◌ျပလဳာေ◌စႏ◌ိုငသ္ည္။ ရဲမ်ားႏ◌ွင္◌့ ကယ�ယ္ေ◌ရးအာဏာပိုင္မ်ားသ��ည္◌း 

စိတ�ိခု◌ိက္◌ျခင္◌း ◌ျဖစ္ေ◌ကာင္◌း◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္သည္။ ထိုအခ်ိ��ည္ က်��စ��မ်ား သို႔မဟုတ္ 

အာဏာပိုင�်ားအား ေ◌ မးြခန္◌းေ◌မးရန္ ေအကာင္◌းဆံ◌ုးအခ်ိ��ဟုတ���ိ� နားလ��ါ။ ကိုယ္◌့အ�တက္ ေ◌

မးြခန္◌းေ◌မးစရာ သ��ခ်ိ��စ��တည္◌း ပဲရွိ◌ျခင္◌း မဟုတ���ိ�လည္◌း နားလ��ါ။

ပုဂၢလိကပိုင�က�ယ္ေ◌◌ျမပါ၀င�တ�က�ည္◌့ သတင္◌းမ်ား

သင္◌့ေအ��ဖင္◌့ သတင္◌းတစ��ဒ�ိ�လိုက�ာ�တင္ ပုဂၢလိကပိုင�က�ယ္ေ◌◌ျမကို 

က်ဴးေ◌က်ာ◌္၀င္ေ◌ရာ�က�င္◌့မရွိေ◌ပ။ သတင္◌းေ◌ထာက�်ားသည္ အမ်ားသိေ◌ၾကာ◌္◌ျငာထားသည္◌့ 

◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌ရးလူထုစည္◌းေ◌၀း�ပဲမ်ား သို႔မဟုတ္ ◌ျ ဖစ�ပ္မ်ား ကို သတင္◌းလိုက္ေ◌နသည္◌့အခါ 

ပုဂၢလိကပိုင�က�ယ္ေ◌◌ျမကို အကန္႔အသတ္◌ျဖင္◌့၀င္ေ◌ရာ�က�င္◌့ကို ရရွိ◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

ဆက�ပ�ည္◌့ဥေပဒမ်ားႏ◌ွင္◌့ လုပ�ံ◌ုးလုပ�ည္◌းမ်ားကို ႀကိဳတင္ေ◌လ့လာထားပါ။ 

ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင��ႏ◌ွင္◌့ အျခားႏ◌ူ◌ိင�ံမ်ားရွိ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ေအ◌ျခေအနတစ္ရပ္ကို 

တံု႔◌ျပန္ ေ◌ ဆာ�င�က္ေ◌နသည္◌့ ရဲအာဏာပိုင�်ားႏ◌ွင္◌့လု◌ိက�ါေ◌��ခင္◌း◌ျဖစ�ည္◌့တိုင္ ပိုင�ွင္ 
သို႔မဟုတ္ ေ◌နထိုင��၏ ေသဘာ တူ ြခင္◌့◌ျပဳခ်က�ရဘ◌ဲ ပုဂၢလိကပိုင�က�ယ္ေ◌◌ျမမ်ားသို႔ ၀င�်င�ွ 

၀င္ေ◌ရာက္ေ◌ပလိမ္◌့မည။္ သတင္◌းေ◌ထာက�်ား သည္ တားဆီး◌ျခင္◌းမခံရဘ◌ဲ 

၀�င�င္◌့ရခဲလ့ွင်္ေ◌တာင�ွ ၄င္◌းတို႔သည္ေ◌နာက�ိ�င္◌း�တင္ ပိုင�က�်ဴး�လ��ႈအ�တက္ အဖမ္◌းခံရ◌ႏ◌ိုင�ည္။ 
အိမ္ပိုင�ွင◌္မ်ားကလည္◌း တရား�စဲေ◌ကာင္◌း�စဲ◌ႏ◌ိုင္ၿပီး က်ဴးေ◌က်ာ◌္မႈ သ◌ို႔မဟုတ္ 

ပုဂၢလိကအြခင္◌့အ ေ◌ ရးခ်ဳိးေ◌ဖာက�ႈအ�တက္ နစ�ာေ◌ၾကးမ်ားေ◌တာင္◌းတတ�ကပါသည္  ဟု 



ေအမရိကေ��◌ျခစိုက္ Reporters Committee for Freedom of the Press က၄င္◌း၏ 

�ကင္◌းဆင္◌းလမ္◌းညႊ��ဲ�တင္ မွတ�်က�်ထားပါသည္။ 

◌ႏ◌ူ◌ိင�ံအမ်ားစု�တင္ ပုဂၢလိကနယ္ေ◌◌ျမတစ��သည္ အမ်ား◌ျပ���အ�တက္ ြဖင္◌့ေ◌ပးထားပါက 

သင္သည္ ၀ငေ္◌ရာက္ ြခင္◌့ရွိပါသည္။ သိုေ႔သာ◌္ �ိုး�ိုးမွတ��ေ◌ရး◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ဆန္႔က်င�်က္ 

အီလက��ရန္◌းနစ�ည္◌း◌ျဖင္◌့မွတ�မ္◌းတင္ ြခင္◌့ကိုေ◌တာ့ 

ကန္႔သတ္ေ◌ကာင္◌းကန္႔သတ္◌ႏ◌ိုင္ပါသည္။ ငွားထားေ◌သာေ◌နရာ သို႔မဟုတ္ ◌ျ

ပ���ပိုင္ေ◌က်ာင္◌း သို႔မဟုတ္ အျခားအစိုးရပိုေင�ဆာက�အံ◌ုမ်ား ပါ၀င����ယူဆ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ 

ပုဂၢလိကနယ္ေ◌◌ျမမ်ားေ◌ပၚ�တင္ ◌ျ ပဳလုပ�ကသည္◌့ ◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌ရး�ပဲမ်ား သို႔မဟုတ္ 

လူထုစည္◌းေ◌၀း�ပဲမ်ားသည္ အာဏာပိုင�်ားႏ◌ွင္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားအ ၾကား မၾကာခဏ 

အျငင္◌းြပားြဖယ�ာေ◌နရာမ်ား◌ျဖစ�ကသည္။ ပန္◌းၿခံသို႔မဟုတ္ ေ◌က်ာင္◌းကဲ့သို႔ အမ်ား◌ျပ���ပိုင္ 

သည္◌့နယ္ေ◌◌ျမတစ��◌ျဖစ္လွင်္ေ◌တာင�ွ  ထု◌ိနယ္ေ◌◌ျမ၏ ပုဂၢလိကပိုင�ွင�်ား သို႔မဟုတ္ 

ငွားရမ္◌းထားသ◌ူမ်ားက သတင္◌းသမားမ်ား၏ ဗီဒီယု◌ိကင�ရာမ်ား သို႔မဟုတ္ 

အသံဖမ္◌းစက�်ားအသံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌းကို ◌ျ ငင္◌းပို�င�င္◌့ႏ◌ွင္◌့ သတင္◌း သမားမ်ားအား 

ယင္◌းနယ္ေ◌◌ျမမ်ားမွ�ထ�က�ားရန္ေ◌တာင္◌းဆိုပို�င�င္◌့ရွိသ��� တရားရံ◌ုးမ်ားက မၾကာခဏ 

ေသဘာထားေ◌ပးသည္။ 

�ထက္ြခာရန္◌ျငင္◌းဆ��ည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားသည္ 

ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင��ႏ◌ွင္◌့အျခား◌ႏ◌ိုင္ငံမ်ား�တင္ ပိုင�က္ က်ဴး�လန္ေ◌သာ ရာဇ၀တ�ႈ◌ျဖင္◌့ 

အဖမ္◌းခံရ◌ႏ◌ိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕သတင္◌းသမားမ်ားေကတာ့ ၄င္◌းတို႔အား ထိုသို႔ ပိုင္နက္ 

နယေ္◌◌ျမမွ�ထ�က�ားခိုင္◌းၿပီးေ◌နာ�က�င္ တကယ္�ထ�က�ား���ခ်ိေ��ပးခဲ့ဟုေ◌◌ျပာၾကပါသည္။ ၂၀၁၀ ◌ျ

ပည္◌ ့ ◌ႏ◌ွ�စ�င္ Alaska Dispatch အယ�ီတာ Tony Hopfinger သည္ မဲ�ဆ�ယ�ဲကငွားထားသည္◌့ ◌ျ

ပ���ပိုင္ ေ◌က်ာင္◌းတစ��အ�တင္◌း�တင္ အမ်ားသိေ◌ၾကာ◌္◌ျငာထားသည္◌့ 
အစည္◌းေအ၀းတစ�ပ�ပ◌ီးသည္◌့ေ◌နာက္ ေအမရိကန္ 

ဆီးနိတ�ႊတ္ေ◌တာ◌္ကု◌ိယ�ားလွယ္ေ◌လာင္◌းတစ္ဦးအား ေ◌ မးြခန္◌းေ◌မးၿပီးသည္◌့အခါ 

ပုဂၢလိကလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရး ေအစာင္◌့ တစ္ဦး၏ ထိန္◌းသိမ္◌းၿပီးလက�ိပ�တ္◌ျခင္◌းခံခဲ့ရသည္။ 

ရဲေ◌ေ�တရာက�ာသည္။ လက�ိတ�ိ�◌ျဖဳတ္ေ◌ပးလိုက�ပီး Hopfinger ကို လႊတ္ေ◌ပးခဲ့သည္။ 

သူသ��ာဇ၀တ�ႈ◌ျဖင္◌့တရား�စဲ◌ျခင္◌းမခံခဲ့ရပါ။ 



သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ပုဂၢလိကပိုင�က္ေ◌ပၚ�တင္ သို႔မဟုတ္ အနီးအနား�တင္◌ျပဳလုပ�ည္◌့�ပဲမ်ားကို 

သတင္◌း လိုက�ည္◌့အခါ ◌ျပင�င�ားရန္◌ႏ◌ွင္◌့ ဂ�ုစိုက���ိ�အပ�ည္။ ပုဂၢလိကပိုင�က�ယ္ေ◌◌ျမမ်ားေ◌ပၚ�တင္ 

သတင္◌း လိုက�ည္◌့အခါ သတင္◌းေ◌ထာက္◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌းေအထာက�ထားမ်ားကို 

တစ�်ိ��ံ◌ုးရွင္◌းရွင္◌းလင္◌းလင္◌း ေ◌ဖာ◌္◌ျပ ထားရန္ အႀကံ◌ျပဳပါသည္။  

ဆႏၵျပမႈမ်ားႏ◌ွင္◌့အဓိက�ုဏ္◌းမ်ား

ဆႏၵျပမႈမ်ားႏ◌ွင္◌့ အျခားအၾကမ္◌းဖက္ေ◌သာဆူပူမႈမ်ားကို 

သတင္◌းလိုက�ည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ဥေပဒ ေ◌

ၾကာင္◌းဆိုင�ာႏ◌ွင္◌့�ုပ�ိ�င္◌းဆိုင�ာအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ားကို ဘက္ေ◌ပါင္◌းစံ◌ုမွႀကံ◌ဳရသည္။ 

မၾကာခဏအား◌ျဖင္◌့ တစ�ပိဳင္ တည္◌းႀကံ◌ဳရသည္။ CPJ သုေ◌တသနအဆိုအရ သတင္◌းသမား 
၁၀၀ ခန္႔သည္ လမ◌္းေ◌ပၚဆႏၵျပမႈမ်ားႏ◌ွင္◌့ အျခား အရပ္ဘက��ပူမႈမ်ားကို သတင္◌းလိုက�င္◌း ေ◌

သဆံ◌ုးခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၁ �တင္ အလုပ္◌ႏ◌ွင္◌့ဆက�ပ္၍ ေ◌ သဆံ◌ုးမႈမ်ား ၏ ၄၀ရာခိုင္◌ႏႈန္◌းသည္ 

ထိုကဲ့သို႔သတင္◌းမ်ားလိုက္ေ◌နစဥ��တင္◌း ေ◌ သဆံ◌ုးခဲ့ၾကျခင္◌း◌ျဖစ�ပီး CPJ မွတ�မ္◌းတင�ဲ� 

သမွ်�တင္ အျမင္◌့မားဆံ◌ုးအခ်ဳိး◌ျဖစ�ည္။ 

�ုတ�ရက�ၾကမ္◌းပတမ္◌း◌ျဖစ�ာႏ◌ူ◌ိင�ည္◌့ေအ◌ျခေအနမ်ားကို သတင္◌းလိုက�ာ�တင္ 

�ုပ�ိ�◌္င္◌းက်န္◌းမာမႈသည္ ေအလးထားထည္◌့�သင္◌းစဥ္◌းစားစရာတစ�ပ္◌ျဖစ�ည္။ 
သိပ�ပီးေ◌◌ျပးေ◌◌ျပးလႊ◌ားလႊ◌ား မလုပ္◌ႏ◌ိုင္ေ◌သာ သတင္◌း သမားမ်ားသည္ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ားကို 

ႀကိဳတင�်ိ��သင္◌့သည္။ မိမိ၏တည္ေ◌နရာကို တစ�်ိ��ံ◌ုးသတ◌ိထား◌ျခင္◌း သ��ည္◌း 

အ�လနေ္အရးႀကီးသည္။ အဓိပၸ◌ာေယ�တာ့ ထံ◌ုးစံအား◌ျဖင္◌့ ဆႏၵျပသူမ်ားႏ◌ွင္◌့ အဓိက�ုဏ္◌း ◌ႏ◌ွိ

မ္◌ႏ◌ွင္◌း ေ◌ရးရဲ သို႔မဟုတ္ အာဏာပိုင�်ား၏ၾကား�တင�ိတ�ိေမနဘ◌ဲ ၄င္◌းတို႔ကို ေ◌

စာင္◌့ၾကည္◌့အကဲခတ္◌ႏ◌ိုင္မည္◌့ေ◌နရာကို ရွာေ◌ြဖ◌ျခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ ထု◌ိကဲ့သို႔ျဖစ�ပ�်ားသည္ 

အတိတ��န္◌းက ထိုေ◌နရာမ်ား�တင္ မ��ဲ�သို႔ စခန္◌း�သား ခဲ့သ��ိ� သတိ◌ျပဳပါ။ 

�ထက္ေ◌ပါက�မ္◌းေ◌ၾကာင္◌းမ်ားကို ႀကိဳတင�ီစဥ�ားၿပီး အၾကမ္◌းဖက္ မည္◌့အလားအလာရွိ 

သည္◌့ေအ◌ျခေအနကို သတင္◌းရယူတိုင္◌း အ�ဖဲ႕ႏ◌ွင္◌့အလုပ��ပ���ဥ္◌းစားပါ။ ဓာတ�ံ◌ုဆရာႏ◌ွင္◌့ 

သတင္◌းေ◌ရးသူ အ�ဖဲ႕မ်ား၊ ကင�ရာ�ိုက��ႏ◌ွင္◌့အသံဖမ္◌းသူအ�ဖဲ႕မ်ားႏ◌ွင္◌့ 

ထုတ��ပ��ႏ◌ွင္◌့သတင္◌းေ◌ထာက�်ားအ�ဖဲ႕မ်ားသည္ အခ်င္◌းခ်င္◌း ေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့ႏ◌ိုင္သည္။ 



◌ႏ◌ိုင္ငံအမ်ားအျပား�တင္ သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားသည္ သတင္◌းသမားမ်ားႏ◌ွင္◌့အတူလိုက�ါရန္ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးမ်ားကို ငွားၾကသည္။ ၂၀၁၁ အီဂ်စ္ေ◌တာ◌္လွန္ေ◌ရးကာလအ�တင္◌းႏ◌ွင္◌့ 

ၿပီးသည္◌့ေ◌နာက�ိ�င္◌း သတင္◌းသမားမ်ား တိုက�ိ�က္ ခံရ◌ျခင္◌းက ရ�ပ�ာမတ��ငိမ�ႈအ�တင္◌း 

သတင္◌းသမားမ်ား အၾကမ္◌းဖက�ံရႏ◌ိုင�ည္◌့ေအ◌ျခေအနမ်ားကို မီးေ◌မာင္◌း ထိုး◌ျေပနသည္။ 

ဥေပဒထိန္◌းသိမ္◌းေ◌ရးအ�ဖဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ ဆႏၵျပသူမ်ားက ဗီဒီယု◌ိေ◌ြခမ်ားႏ◌ွင္◌့အျခားမွတ�မ္◌း 
တင�ည္◌့ ပစၥည္◌းမ်ာ◌းကိုေ◌တာင္◌းလာပါက လိုရမယ�အျဖစ္ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ 

သက�ိ�င�ာဥေပဒမ်ားႏ◌ွင္◌့ ေအလ့အထမ်ားကို သိထားသင္◌့သည္။ 

ထင္◌းခနဲေ◌ပၚ�လင္ေ◌နသင္◌့သလား သို႔မဟုတ္ အမ်ားႏ◌ွင္◌့ေ◌ရာေ◌နသင္◌့သလားဆိုသ��ိ�ပါ 

ထည္◌့�သင္◌းၿပီး အ၀တ္ အစားကို စဥ္◌းစဥ္◌းစားစားေ◌�ရးခ်ယ�င္◌့သည္။ ခ်���အထ��မ်◌ားသည္ 

မီးစဲြ◌ရန္◌ႏ◌ွင္◌့ေ◌လာင��ၽမ္◌းရန္◌ျမ��ည္◌ ့ အ�တက္ ေ◌ ခ်ာင္ေ◌ခ်ာင�်ိခ်ိႏ◌ွင္◌့ 

သဘာ၀ျဖစ�်��်ားႏ◌ွင္◌့ခ်ဳပ�ားေ◌သာ အ၀တ�်ား◌ျဖစ�င္◌့သ��� ဘ�ပ�ဲလ္ ေအ◌ျခစိုက္ International 

Federation of Journalists က မွတ�်က္◌ျပဳပါသည္။ ခိုင�ံ�ၿပီး ေ◌◌ျခေမခ်ာ◌္◌ႏ◌ိုင္ေ◌သာ ေ◌

အာက�ံပါသည္◌့ ဖိနပ္ေ◌ကာင္◌းမ်ားသ��ည္◌း မရွိမျဖေစ�ရးႀကီးသည္။ 

သင္◌့ကိုယ�င္ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္လမ္◌းေ◌ၾကာင္◌းအျပင္ဘက္ ေ◌ ရာက္ေ◌အာင္ေ◌နပါ။ 

သတင္◌းသမားတစ္ေ◌ယာက�ိ� ကစား �ကင္◌းထဲက ဒု◌ိင�စ္ေ◌ယာက�ိ�စဥ္◌းစားၾကည္◌့◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

ဒိုင��ႀကီးသည္ ကစား�ပဲကို တိတိက်က်ရႈ◌ျမင္◌ႏ◌ိုငရ္န္ အ�တက္ 

လံ◌ုေ◌လာက္ေ◌အာင�ီးကပ�မည္◌ျဖစ�ည္။ သိုေ႔သာ◌္ လႈပ�ွားမႈထဲ�တင္ ေ◌ရာပါမ�သားေ◌အာင္လည္◌း 

သတိထားရမည္◌ျဖစ�ည္။ ဆႏၵျပ�ပဲမ်ားႏ◌ွင္◌့ အဓိက�ုဏ္◌းမ်ားကိုသတင္◌းလိုက္ေ◌နသည္◌့အခါ 

ခိုက�န္◌ျဖစ�ည္◌့ အုပ��မ်ားအၾကား ပိတ�ိ�သား◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ လူအုပ�လယ�ိ�ေ႔ရာ�က�ား◌ျခင္◌းမ်ဳိးကို ေ◌

ရွာင�ွားရပါမည္။ ဆႏၵျပသူမ်ား၏ ေ◌ ဘးတစ္ေ◌လွ်ာေက�ွလွ်ာက�ါ  ဟု �ဆစ�တင္◌းစာဆရာ◌ျဖစ�� 

Dominik Barlocher က Canadian Journalism Project ၏ ၀က��ိ�က္◌ျဖစ�ည္◌့ J-Source 
�တင�ႀကံ◌ျပဳထားသည္။ ခဲတို႔ဘာတို႔ပစ္ တဲ့သူေ◌�တက လူအုပ�ဲ႔�လ�ယ�ယ��ကူ◌ျပန္ေ◌ရာႏ◌ိူင�ဲ� 

ဆႏၵျပသူေ◌�တရဲ႕အလေယ�န ပစ္ေ◌လ့ရွိတယ္

မိမိ၏သတင္◌းေ◌ထာက္◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌းေအထာက�ထားမ်ားကို ◌ျ ပရမ��ား သို႔မဟုတ္ 

မျမ�င�ယ�ာ�တင�ားရ မ��ားဆိုသ��ွာ သိုေ႔သာ◌္ ေ◌ တာင္◌းဆိုလာသည္◌့အခါ�တင္ ◌ျ



ပ◌ႏ◌ိုင္���က�ွမ္◌းမီသည္◌့ ေ◌ နရာ�တင�ားပါ  လူထုအံ◌ုၾ�ကမႈကို သတင္◌းလိုက္ေ◌နသူမ်ားအ�တက္ 

ေအရးႀကီးသည္◌့ အဆံ◌ုးအျဖတ္◌ျဖစ�ည္။ အခ်ဳိ႕ေအ◌ျခေအန မ်ား�တင္ J-Source ၌ Barlocher 
အႀကံေ◌ပးသည္◌့အတိုင္◌း သာမ���ပ�ားမ်ားကဲ့သိုေ႔��ခင္◌းက ပိုေ◌ကာင္◌း သည္။ သိုေ႔သာ◌္ 

သတင္◌းသမားေအထာက�ထားကိုမူ အ�လယ�ကူႏ◌ိႈက��ႏ◌ိုင္ေ◌သာ အိတ�ဲ�တင္ ေ◌ဆာင္ ထားပါ။ 
မ��ည္◌့ေအနအထားပင္◌ျဖစ္ေ◌စ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ဆႏၵျပသူ သို႔မဟုတ္ 

ဥေပဒဘက္ေ◌တာ◌္ သားပံ◌ုေ◌ပါက္ေ◌စသည္◌့ ေအရာင္◌ႏ◌ွင္◌့လ��ည္◌းမ်ား သို႔မဟုတ္ 

အျပာေ◌ရာင္ ေ◌ လကာဂ်ာကင္အက်◌ႌမ်ားကို ၀တ�င္◌ျခင္◌းအားေ◌ရွာင�င္◌့သည္။ 

ဆႏၵျပသူတစ္ဦးအျဖစ�မွတ�ွားခံရသည္◌့ ေအ◌ျခေအနမ်ားသည္ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ မ်ား◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

သတင္◌းသမားအားလံ◌ုးသည္ ၄င္◌းတို႔၏သတင္◌းသမားေအထာက�ထားမ်ားကို ထင�င�ွားရွား 
ေ◌ဖာ◌္◌ျပသင္◌့သည္။ ေ◌ရဒီယု◌ိႏ◌ွင္◌့�ုပ�ံတင္◌းေ◌ထာက�်ားႏ◌ွင္◌့ ◌ျ

ဖစ◌္ရပ�်ားကိုအသံဖမ္◌း���ိရိယာမ်ားကို အသံ◌ုး◌ျပဳ ၾကသည္◌့ အျခားသတင္◌းသမားမ်ားအ�တက္ 

ပလတ◌္စတစ္ေ◌လာင္◌းထားသည္◌့ သတင္◌းသမားကတ္◌ျပားကု◌ိ ◌ျ ပထား◌ျခင္◌းသည္ 

အၿမဲတမ္◌းေအကာင္◌းဆံ◌ုး◌ျဖစ�ည္။   

ဆႏၵျပ�ပဲကိုပစ္ေ◌ပါက�ည္◌့ မ��ည္◌့အရာကိုမွ် ေမကာက�ါႏ◌ွင္◌့။ ထိုအရာသည္ 

လက��ပ္ေ◌ပါ�က�ဲေ◌ရးပစၥည္◌း ◌ျ ဖစ္◌ႏ◌ိုင္ရံ◌ုသာမက 

မီးေ◌လာင္ေ◌စ◌ႏ◌ိုင္ေ◌သာပစၥည္◌းလည္◌း◌ျဖစ◌္ႏ◌ိုင္သည္။ သိုေ႔သာ◌္ 

ထိုသိုေ႔ကာက္◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌့ သင�ည္ ဆႏၵျပသူတစ္ဦး◌ျဖစ���� ရဲကမွတ���သား◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

ဆႏၵျပ�ပဲတစ�� သို႔မဟုတ္ အလားတူ◌ျဖစ�ပ�ိ�သတင္◌းလိုက�ည္◌့အခါ သယ္ေ◌ဆာ�င�ားရ��်ားကို 

စဥ္◌းစားပါ။ Barlocher ေကတာ့ အိတ�စ�ိတ္ေ◌ဆာင�ားရန္◌ႏ◌ွင္◌့ အထူးသျဖင္◌့ ေ◌◌ျ ပးသည္◌့အခါ 

ဟိုရမ္◌းသ��မ္◌း◌ျဖစ�ပီး ကိုယ◌္◌့ကိုအေ◌ႏ◌ွာင◌္◌့အယွက��ဖစ္ေ◌အာင္  ထိုအိတ�ိ� 

အနည္◌းဆံ◌ုး�င�တ�ိ�◌ျဖတ�်��ားတဲ့ႀကိဳးတစ္ေ◌ခ်ာင္◌း ခါးမွာေ◌နာက�ကိဳးတစ္ေ◌ခ်ာင္◌း  နဲ႔ 

ခ်��ားဖို႔အႀကံေ◌ပးပါသည္။ ေ◌ က်ာပိုးအိတ�ဲ�တင�ါသည္◌့ အရာရာတိုင္◌း သည္ 

သံ◌ုး၍ရသည္◌့အရာမ်ား◌ျဖစ�င္◌့သည္။ သယ္ေ◌ဆာင�မည္◌့အရာမ်ားထဲ�တင္ ေ◌ ရပုလင္◌း 

ြပင္◌့ေ◌နသည္◌့ေ◌ဘး အိ�တ�င�ည္◌့လွင်္ပိုေ◌ကာင္◌းသည္  မ်က္◌ႏ◌ွာသုတ�၀ါတစ�ည္ ◌ႏ◌ွ င္◌့ ေ◌

ရွးဦးသူနာ◌ျပဳေ◌သတၱာေအသးတစ��တို႔ ပါ၀င�ည္။ သို႔ရာ�တင္ ဆႏၵျပသူမ်ားမၾကာခဏလုပ�ကဲ့သို႔ ေ◌



က်ာပိုးအိတ�ယ္ေ◌ဆာင္◌ျခင္◌းသည္ ဥေပဒထိန္◌း သိမ္◌းသူမ်ားက သင္◌့အား ဆႏၵျပသူတစ္ဦးအျဖစ္ 

မွတ��◌ႏ◌ိုင္ေ◌စသည္။ 

International Federation of Journalists ၏အဆိုအရ သံပရာသီး၊ေ◌ရွာက�ီးႏ◌ွင္◌့ 

အျခားခ်ဥ္ေ◌သာအသီးမ်ား ကို သယ္ေ◌ဆာင◌္◌ျခင္◌းသည္ စိတ��းေ◌ကာင◌္◌း◌ျဖစ�ည္။ 

ကသိေကအာက္◌ျဖစ္ေ◌စတတ�ည္◌့ ဓာတ◌္ပစၥည္◌းမ်ား ထိမိသည္◌့ေအ��ပားေ◌နရာေ◌�တက◌ို 

ဓာတ္◌ျပယ္ေ◌စရန္ ထိုအသီးေ◌�တ�ွစ�်ႏ◌ိုင္ပါသည္။ စိုေ◌နေ◌သာမ်က္◌ႏ◌ွာသုတ္ ပ၀ါေကတာ့ 

မ်က���ိ�ဗံ◌ုးႏ◌ွင္◌့ မီးေ◌လာငဗ္ံ◌ုးလိုအရာေ◌�တရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေ◌ရာက�ႈေ◌�တေကန သင္◌့မ်က္◌ႏ◌ွာကို 

ကာ�ကယ္ေ◌ပး◌ႏ◌ိုင္ပါသည္။ ဓာတ္ေ◌ြင႕ကာမ်က္◌ႏ◌ွာဖံ◌ုး၊ ေ◌ ရကူးမ်က�ွ��်ား သို႔မဟုတ္ 

စက�ႈလုပ�န္◌းသံ◌ုးမ်က�ံ◌ုး ကာမ်ားသည္ မ်က���ိ�ဓာတ္ေ◌ြင႕ သို႔မဟုတ္ 

င�ုတ္ေ◌ကာင္◌းရ��်န္◌း◌ျခင္◌းမ်ားကိုကာ�ကယ္ေ◌ပး◌ႏ◌ိုင္သည္။ မ်က���ိ�ဓာတ္ေ◌ြင႕ သို႔မဟုတ္ 

င�ုတ္ေ◌ကာင္◌းရ��်ားသံ◌ုးမ���ထင�ါက မ်က�ပ�ွ��်ားတပ္◌ျခင္◌းကို ေ◌ ရွာင�ကဥ�ါ။  

သတၱဳအနားပတ�ါသည္◌့ဦးထုပ�◌်ားႏ◌ွင္◌့အတူ ဓားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေ◌ရာ◌ဘ္ာက်��်ားကို တားဆီး 
ရ��ံ◌ုစံထုတ�ားသည္◌့ ေအပါ့စားက်ည္ကာေ◌အာက�ံအက်◌ႌမ်ားကို အထူးသျဖင္◌့ထိန္◌းခ်ဳပ�ရႏ◌ိုင�ည္◌့ 

ေအ◌ျခ ေအနမ်ား�တင�သံ◌ုး◌ျပဳရန္ အႀကံ◌ျပဳသည္။ ေ◌တာင္◌းဆိုလာပါက memory card 
အစစ�်ားအစားေ◌ပး◌ႏ◌ိုင္ရန္ အ�တက္ ဗီဒီယို�ိုက��မ်ားႏ◌ွင္◌့ဓာတ�ံ◌ုဆရာမ်ားသည္ ကတ္ အပ်က္  

မ်ားကိုေ◌ဆာင�ားရန္ International Federation of Journalists က အႀကံ◌ျပဳထားသည္။ 

အာဏာပိုင�်ားသည္ ရံဖ��ံခါ အမိန◌္႔အရေင�ပးဘ◌ဲ သတင္◌းေ◌ထာက�်ားကို 

ဖမ္◌းဆီးတတ္ေ◌သာ◌္လည္◌း သတင္◌း ေ◌ထာက�်ားသည္ 

ဥေပဒထိန္◌းသိမ္◌းေ◌ရးအရာရွိမ်ား၏အမိန္႔ကို နာခံသင္◌့သည္။ မင�ီဆိုတာ◌ျပ��ယ�ွိ စိန္ေ႔ပါ�တင္ 

၂၀၀၈ ရီပတ�လီကန္အမ်ဳိးသားညီလာခ◌ံႏ◌ွင္◌့ ဆက�ပ�ည္◌့ ဆႏၵျပ�ပဲမ်ား�တင္ အဖမ္◌းခံရသည္◌့လူ 

ရာေ◌ပါင္◌းမ်ားြစာထဲ�တင္ ထိုဆႏၵျပ�ပဲသတင္◌းကိုလိုက�င္◌း အဖမ္◌းခံရသည္◌့ သတင္◌းေ◌ထာက္ 

အနည္◌းဆံ◌ုးေ◌လးဦး ပါ၀င�ည္။ ရဲမ်ားက ဆႏၵျပသူမ်ားႏ◌ွင္◌့ ၄င္◌းတို႔၏လႈပ�ွားမႈမ်ားကို 

သတင္◌းယူေ◌နသည္◌့သတင္◌းေ◌ထာက�်ားကို ၿခံခတ�ားသည္◌့ကားရပ�ားရာေ◌နရာတစ��ထဲ 

စုၿပံ◌ဳထည္◌့�သင္◌းဖို႔ႀကိဳးစားေ◌နသည္◌့အ�တက္ သတင္◌းေ◌ထာက�်ာ◌း သည္ 

ႀကိဳတင�တိေ◌ပးခ်က�ရဘ◌ဲ အဖမ္◌းခံခဲ့��ခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ ထိုေ႔နာက္ ရေက�တာ◌္အၾကာ�တင�ည္◌း 

ရဲမ်ားက ေအ၀းေ◌◌ျပးလမ္◌းမတံတားတစ��ကို ဟိုဖက���က�ိတ�ိ�က�ပီးသည္◌့ေ◌နာက္ 



ရာႏ◌ွင္◌့ခ်ီသည္◌့ဆႏၵျပ သူမ်ား◌ႏ◌ွင္◌့အတူ ဒါဇင္◌ႏ◌ွင္◌့ခ်ီသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားကို 

ဖမ္◌းဆီးခဲ့သည္။ 

အဖမ္◌းခံရပါက တ����ငိမ◌္ၿငိမ္ေ◌နပါ။ ဖမ္◌းဆီးသည္◌့အရာရွိကို ကန္႔�ကက္ေ◌◌ျပာဆိုမ��◌ိုပါက 

ပိုဆိုး�သား ◌ႏ◌ိုင္သည္။ အကယ္၍စကားေ◌◌ျပာဆိုပါကလည္◌း သင���တင္◌းလိုက္ေ◌နသည္◌့ 

သတင္◌းသမားတစ္ဦး◌ျဖစ္ ေ◌ၾကာင္◌းရွင္◌း◌ျေပနခ်ိ���င္ သတင္◌းသမားပီပီသသျပဳမူေ◌◌ျပာဆိုပါ။ 

အာက္ေ◌◌ျခရွိလႈပ္ရွားသူမ်ားအ�တက္ သင္၏ စာနာမႈသည္ သက�ိ�င�ႈမရွိေ◌ပ။ ေ◌

အာက္ေ◌◌ျခ�တင�ႈပ�ွားသည္◌့သတင္◌းသမားတစ္ဦးအ�တက္ အၿမဲတမ္◌း 
ေအရးႀကီးသည္◌့အခ်ေက�တာ့ ပါ၀င��ပ္ေ◌ဆာင◌္သူတစ္ေ◌ယာက��◌ိမျပဳမူဘဲ ေ◌

ဘးမွအကဲခတ��တစ္ဦးကဲ့သို႔ ◌ျ ပဳမူရန္◌ျဖစ�ည္။  အကယ္၍အာဏာပိုင�်ားက 

ဖမ္◌းဆီးမႈကိုဆက��ပ���ိ�ပါက အမိန္႔ အတိုင္◌းလိုက္ေ◌လ်ာ ၿပီး 

အဆင္◌့◌ျမင္◌့ႀကီးၾကပ�သူအာဏာပိုင�်ားကို ေ◌အးေ◌အးေ◌ဆးေ◌ဆးေ◌◌ျပာဆိုတင္◌ျပႏ◌ိုင္မည္◌့ 

အခါအြခင္◌့ကို ေ◌စာင္◌့ လိုက�ါ။ 

၇။ သဘာေ၀ဘးအ
 
◌ႏ◌ၲရာယ္မ်ား

ငလ်င�်ား၊ ဟာရီကိန္◌းမု��ိ�င္◌းမ်ား၊ ေ◌ လဆင္◌ႏ◌ွာေ◌မာင္◌းမ်ား၊ ေ◌

ရႀကီးေ◌ရလွ�◌ျခင္◌းမ်ား၊ဆူနာမီမ်ား၊ ဆု◌ိင�လုန္◌းမုန္ တိုင္◌းမ်ား၊ မုတ�ံ�မိုးမ်ား၊ 

မီးေ◌တာင္ေ◌ပါက�ြ◌ဲ◌ျခင္◌းမ်◌ား၊ မီးေ◌လာင္◌ျခင္◌းမ်ား၊ ေ◌ရခဲေ◌တာင္ၿပိဳက်ျခင္◌းမ်ား◌ႏ◌ွင္◌့ ေ◌◌ျ

မၿပိဳ ◌ျ ခင္◌းတို႔သည္ ႀကိဳတင�တိေ◌ပး◌ျခင္◌းမရွ◌ိဘ◌ဲ ◌ျ ဖစ္ြပာ◌းတတ�ည္။ ဆ�က�ယ္ေ◌ရး၊ 

ပိုေ႔ဆာင္ေ◌ရးႏ◌ွင္◌့ လွ်ပ�စ ္ မ်ား◌ျပတ္ေ◌တာက�ႈမ်ားကို ေ◌ မွ်ာ◌္မွန္◌းထားသင္◌့သည္။ 

သတင္◌းလိုက္◌ႏ◌ိုင္ြစမ္◌းႏ◌ွင္◌့ သတင္◌းအခ်က�လက�်ား ကို◌ျဖန္ေ႔၀◌ႏ◌ိုင္ြစမ္◌းလည္◌း 

ထိခိုက္◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က�်ားႏ◌ွင္◌့ အဆက��သယ္မျပတ�ွိေ◌��ခင္◌းသည္ မရွိမျဖစ�ိ�အပ�ည္။ ဥပမာအား◌ျဖင္◌့ ေ◌

ဒသ �တင္◌းမွဖုန္◌းလိုင္◌းမ်ား◌ျပတ္ေ◌နသည္◌့အခါ အျပ��လွန္ေ◌◌ျပာ၍ရသည္◌့ေ◌ရဒီယိုမ်ား 

လိုအပ�ည္။ ေအသးစိတ္ ေအရးေ◌ပၚစီမံခ်က�ိ� ◌ျ ပင�င္◌ျခင္◌းအား◌ျဖင္◌့ သတင္◌းခန္◌းမ်ားသည္ 

၄င္◌းတို႔၀န္◌းက်င��တင္◌း�တင္ သဘာေ၀ဘး အ ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ား◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ်အ�တက္ 

ႀကိဳတင္◌ျပင�င�င္◌့သည္။ ◌ႏ◌ိုင္ငံရပ္◌ျခား�တင္ သို႔မဟုတ္ သတင္◌းခန္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ ေ◌



၀းရာေ◌နရာမ◌်ား�တင္ သဘာ၀ပတ္၀န္◌းက်င�တင္◌းကိုလိုက္ရန္ တာ၀န္ေ◌ပးအပ�ံထားရသည္◌့ 

သတင္◌းသမား မ်ားသည္ မထြ◌က္ြခာမီ�တင္ 

လုပ�န္◌းြခင��တင္◌းေ◌ဘးကင္◌းေ◌ရးလုပ္ထံ◌ုးလုပ�ည္◌းမ်ားကို ◌ျပ����ံ◌ုးသပ�င္◌့ သည္။ 

အ�လတ�တင္◌းေ◌ထာက�်ားအ�တက္ အ◌ႏ◌ၲရာယ္မ်ား 

�ုတ�ရက္◌ျဖစ�ာသည္◌့ သဘာေ၀ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္သည္ အ�လတ�တင္◌းေ◌ထာက�်ားအ�တက္ 

အြခင္◌့အလမ္◌းမ်ား ကို ခ်က္◌ျခင္◌းဖ��ီးေ◌ပး◌ႏ◌ိုင္သည္။ သိုေ႔သာ◌္ အ�လတ�တင္◌းေ◌ထာက�်ားသည္ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္◌္မ်ားကို�လတ္ေ◌အာင္ ေ◌ ရွာင�ွား�သားရန္◌ႏ◌ွင္◌့ ◌ျ ဖစ�ာ◌ႏ◌ိုင္သည္◌့အက်ိဳးဆက�်ားကို 

၄င္◌းတို႔ဘာသာ တ◌ာ၀���ရမ��ိ� နားလည္ ရမည္◌ျဖစ။္ သတင္◌းကို အယ�ီတာမ်ားစိတ္၀င�ားသ��ွာ ေ◌

သခ်ာေ◌စရန္◌ႏ◌ွင္◌့ သတင္◌းဌာနက မ��ွ်အကူအညီေ◌ပးမလဲ ဆံ◌ုး◌ျဖတ�န္ အယ�ီတာမ်ားကို 

ႀကိဳတင��က�ယ�န္ အ�လတ�တင္◌းေ◌ထာက္ မ်ားအား အႀကံ◌ျပဳပါသည္။ 

◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ်ရွိသည္◌့အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ားကိုေ◌ဖာ◌္◌ျပျခင္◌း၊ အယ�ီတာမ်ားႏ◌ွင္◌့အျခားသူမ်ားကို 

ဆ�က�ယ���စီအစဥ္မ်ား ေအသးစိတ္ေ◌ရး�ဆဲ◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ◌ျ

ဖစ္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ◌်ရွိသည္◌့�ထက္ေ◌ပါက�မ္◌းေ◌ၾကာင္◌းကို ေ◌ရး�ဆဲ◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌့ သဘာ၀ ေ◌ ဘး 
အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္◌ျဖစ�ာေ◌နရာသို႔မ�သားမီ အ�လတ�တင္◌းေ◌ထာက�်ားသည္ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ခ်င္◌့�တက�ကဲ◌ျဖတ�ႈ တစ္ခု ကိုေ◌ရး�ဆဲသင့◌္သည္။ အခန္◌း၂။ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ကိုခ်င္◌့�တက္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့တံု႔◌ျပန္◌ျခင္◌းကိုၾကည္◌့ပါ။ အ�လတ�တင္◌းေ◌ထာက္ 
မ်ားသည္ ၄င◌္◌းတို႔၏ က်န္◌းမာေ◌ရး၊ မသ���မ္◌းမႈႏ◌ွင္◌့ အသက�ာမခံကို မ��ည္◌့အဆင္◌့အထိ 

ရွိထားရမည္◌ႏ◌ွင္◌့ ၄င္◌းတို႔၏အာမခံမူ၀ါဒမ်ားသည္ သဘာေ၀ဘးအႏ◌ၱရာယ�်ားကို 
ဘုရားသခင္၏အျပဳအမူ  ဟု ဆိုကာ မၾကာခေဏဖာ◌္◌ျပသည္◌့ ဖယ�ားသလာ◌းဆိုသ��ိ�လည္◌း 

စဥ္◌းစားရန္ လိုအပ�ါသည္။ အခန္◌း ၁ �တင�ါသည္◌့ အာမခံရယူ◌ျခင္◌း အပိုင္◌းကိုၾကည္◌့ပါ။)

သတင္◌းခန္◌း◌ျပင�င္◌ျခင္◌း

ဟာရီကိန္◌းမု��ိ�င္◌းမ်ားႏ◌ွင့◌္ ေ◌ရႀကီးေ◌ရလွ�◌ျခင္◌းမ်ားႀကံ◌ဳေ◌လရ့ွိေ◌သာ သတင္◌းခန္◌းမ်ား၏ 

စီမံခန္႔�ခဲသူမ်ားသည္ ◌ျပင္◌းထ��ည္◌့ရာသီမေက်ရာက�ီတု◌ိင္◌း�တင္ 

ေအသးစိတ္ေ◌ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္စီမံခ်က�ိ� ◌ျ ပင�င�ပီးေ◌နာက�ံ◌ုး ေအ◌ျခေအနႏ◌ွင္◌့ 



ကိုက�ီေ◌အာ�င�မ္◌းမံသင္◌့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ျဖစ�ပ�်ား◌ျဖစ�ဲေ◌သာ အရပ္ေ◌ဒသမ်ား�တင္ 

အယ�ီတာမ်ားသည္ ၄င္◌းတို႔၏ေအရးေ◌ပၚအစီအစဥ�်ားကို ◌ႏ◌ွ စ�ဥ�တ�ွတ�ားသည္◌့အခ်ိန္ေ◌ရာက�ိ�င္◌း 

ြမမ္◌းမံ သင္◌့သည္။ ၿပီး◌ျပည္◌့စံ◌ု�သားသည္◌့ ေ◌ ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္အစီအမံကို 

စာ�ရက္◌ျဖင္◌့ထုတ�ားသင္◌့ၿပီး ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္◌ျဖစ္ ခ်ိ���င္ �က��်ဴတာမ်ား၊ အင�ာနက္◌ႏ◌ွင္◌့ 

လွပ်�စ�ီးမ်ားသည္ ◌ျ ပတ္ေ◌တာက္ေ◌န◌ႏ◌ိုင္သည္  ၀��မ္◌းအားလံ◌ုးက ဖတ�ႈသံ◌ုးသပ�င္◌့သည္။ 

၀��မ္◌းမ်ားအားလံ◌ုး ၄င္◌းတို႔၏တာ၀��်ားႏ◌ွင္◌့ လုပ္ေ◌ဆာင�မည္◌့က႑မ်ားကို သိထား သင္◌့သည္။ 

လူတိုင္◌း�တင္ ေအရးေ◌ပၚစီမံခ်က�စ�ံ◌ုစီရိ◌ွထားသင္◌့ၿပ◌ီး 

ေအရးေ◌ပၚပစၥည္◌းမ်ားမ��ည္◌့ေ◌နရာ�တင္ သိမ္◌းထားသ��ိ�သိထားသင္◌့သည္။ International 

Center for Journalists' Guide to Disaster and Crisis Reporting ၏အဆိုအရ ေ◌

ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္အစီအစ�ဥ�င္ သတင္◌းခန္◌း၀��မ္◌းမ်ားအားလံ◌ုး သို႔မဟုတ္ အခ်ိ��ိ�င္◌း 
လုပက္ု◌ိင္ေ◌နသူမ်ားအားလံ◌ုး၏ ႀကိဳးဖုန္◌းနံပ◌ါတ္မ်ား၊ ဆဲလ��န္◌းနံပ◌ါတ္မ်ား◌ႏ◌ွင္◌့ 

အလုပ္◌ႏ◌ွင့◌္ကိုယ�ိ�င�ီးေ◌မးလ ္ လိပ�ာမ်ား၊ ၄င္◌းတို႔၏အနီးစပ�ံ◌ုးေ◌�ဆမ်ိဳးသားခ်င္◌းမ်ား၏ 

ဆ�က�ယ���ခ်က�လက�်ား ပါ၀င�င္◌့သည္။ ထိုအစီအစဥ�ဲ�တင္ လူတစ္ဦးခ်င္◌းစီ၏ အိမ�ိပ�ာမ်ားကို 

အမွတ�သားလုပ�ားသည္◌့ေ◌◌ျမပံုတစ��ႏ◌ွင္◌့ မ��� က ◌ႏ◌ွ လံ◌ုး◌ျပနခ္ုန္လာေ◌အာင္◌ႏႈ◌ိးသည္◌့ CPR 
လက�ွတ္ သို႔မဟုတ္ အျခားေ◌ရွးဦးသူနာ◌ျပဳလက�ွတ�ထားသည္၊ မ���႕�တင္ေ◌လးဘီးယက္ယာဥ�ွိသည္ 

စသျဖင္◌့ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားဖိ◌ု႔လိုသည္။ ေ◌ ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ႀကံ◌ဳေ◌လ့ႀကံ◌ထဳရွိသည္◌့ 
ေ◌နရာမ်ား�တင္ မန္ေ◌နဂ်ာမ်ားက 

၀��မ္◌းေအတာ◌္မ်ားမ်ာ◌းကိုေအ◌ျခခံေ◌ရွးဦးသူနာ◌ျပဳသင�န္◌းေ◌ပးထားသ��ွာ ေ◌

သခ်ာေ◌အာင��ပ�ိ�႔လိုသည္။ ၀��မ္◌းမ်ား၏လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးအ�တက္ အစီအစဥ�ိ� လူသိ�ွင�ကား ◌ျ

ဖန္ေ႔၀ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ အမ်ားႏ◌ွင္◌့ဆိုင�ည္◌့ေ◌နရာတစ���တင္ ကပ�ား◌ျခင္◌းတို႔ မလုပ�င္◌့ေ◌ပ။

သတင္◌းစုေ◌ဆာင္◌း◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ သတင္◌းခန္◌းလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ဘးကင္◌းမႈအ�တက္ 

အစိုးရအာဏာပိုင�်ားႏ◌ွင္◌့ ေ◌ ဒသ◌ႏ◌ၲရေအရးေ◌ပၚ ၀��မ္◌းမ်ား၏ ဆ�က�ယ���ခ်က�လက�်ားကို 

ထည္◌့�သင္◌းထားပါ။ အဆက��သယ�်ားထဲ�တင္ ◌ႏ◌ိုင္ငံ    အဆင္◌့၊ ေ◌ ဒသအဆင္◌့ႏ◌ွင့◌္ 

ရ�ပ�ာအဆင္◌့ဆု◌ိင�ာ ေအရးေ◌ပၚတံု႔◌ျပန္ေ◌ရးႏ◌ွင္◌့ကယ�ယ္ေ◌ရးအ�ဖဲ႔မ်ားႏ◌ွင္◌့ �လတ�ပ္ ေ◌ သာ 

က�ၽမ္◌းက်င��မ်ားပါ၀င�င္◌့သည္။ ေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအနတစ���တင္ 

သတင္◌းခန္◌းကိုလ��တ��ပ္ေ◌ဆာင္ ◌ျ ခင္◌းအ�တက္ ညႊ��ကားခ်က�်ားလည္◌းထည္◌့ပါ။ အကယ္၍ 



ေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအနအ�တင္◌း�တင္ ၀��မ္◌းအခ်ိဳ႕ သာသတင္◌းခန္◌းသို႔ ေ◌ရာက�ာ◌ႏ◌ိုင္ပါက 

၄င္◌းတို႔က သတင္◌းမ်ားကို ပံ◌ုႏ◌ွိပ◌္ေ◌ဖာ◌္◌ျပျခင္◌း သို႔မဟုတ္ အသံလႊင္◌့◌ျခင္◌း ◌ျ

ပဳလုပ◌္ႏ◌ိုင္ရမည္။ လု◌ိအပ�ာပါက ထိုကဲ့သို႔တာ၀��်ားကို ထမ္◌းေ◌ဆာင္◌ႏ◌ိုင္ေ◌အာင္ ၀��မ္◌းမ်ားကို 

မန္ေ◌နဂ်ာ မ်ားက ◌ျပင�င�ားသင္◌့သည္။ 

ပိုေ႔ဆာင္ေ◌ရးႏ◌ွင္◌့ ပစၥည္◌းကိရိယာမ်ား

သတင္◌းသမားအမ်ဳိးအစားအားလံ◌ုးတို႔သည္ 
ဓာတ�◌ား◌ျပတ္ေ◌တာက္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့အျခားေအ◌ႏ◌ွာင◌္◌့အယွက�်ား ◌ျ ဖစ�ါ က လိုရမယ�သံ◌ုး◌ႏ◌ိုင္ရန္ 

မ��ည္◌့ကိရိယာမ်ားႏ◌ွင္◌့ အျခားေ◌ထာက�ံ�ေ◌ရးပစၥည္◌းမ်ားကို လံ◌ုလံ◌ုၿခံ◌ဳၿခံ◌ဳသိမ္◌းဆည္◌း 

ထား◌ႏ◌ိုင္မ��ိ� သုေ◌တသ��ပဳသင္◌့သည္။ မီးစက�်ား၊ ေအရးေ◌ပၚဓာတ�ီးမ်ား၊ ဓာတ�ဲမ်ား၊ 

အပိုဓာတ�ဲမ်ားႏ◌ွင္◌့ ◌ႏ◌ွ စ�က္ေ◌◌ျပာေ◌ရဒီယိုမ်ား၊ GPS ေ◌နရာ◌ျပကိရိယာမ်ား၊ ေ◌

ရွးဦးသူနာ◌ျပဳေ◌သတၱာမ်ားႏ◌ွင္◌့ အျခားေ◌ရွးဦးသူနာ◌ျပဳပစၥည္◌း အပိုမ်ားကိုလည္◌း 

အ���င္◌့သိမ္◌းထားသင္◌့သည္။ ထုပ�ိ�းထားသည္◌့အစားေအသာက�်ား သို႔မဟုတ္ စ���တ္ 

ဘူးအစားအစာမ်ား၊ေ◌ရသန္႔ပုလင္◌းမ်ား၊ ေ◌ ခါက္ခ◌ုတင�်ားႏ◌ွင္◌့ ေ◌ စာင�်ားလည္◌း ေ◌

ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ေက်ရာက္တတ္ ေ◌သာေ◌နရာမ်ား�တင္ လိုအပ�ည္။ 

သတင္◌းကိစၥသံ◌ုးယာဥ�်ား�တင�ည္◌း ေ◌ ရွးဦးသူနာ◌ျပဳေ◌သတၱာတစ��၊ လမ္◌းအခ်က္◌ျပမီးႏ◌ွင္◌့ ေ◌

စာင�်ားပ◌ါ၀င�ည္◌့ ေအရးေ◌ပၚပစၥည္◌းမ်ားထားရွိသင္◌့သည္။ မန္ေ◌နဂ်ာမ်ားသည္ ယာဥ�်ား၊ 

ဆ�က�ယ္ေ◌ရးကိရိယာမ်ား၊ မီးစက္ မ်ားႏ◌ွင့◌္ အျခားပစၥည္◌းကိရိယာမ်ားကို မ��ည္◌့ေ◌နရာ�တင္ 

ေအရးေ◌ပၚငွားရမ္◌း◌ႏ◌ိုင္သ��ိ� သုေ◌တသန လုပ ္ ထားသင္◌့ၿပီး ထိုအခ်က�လက�ိ� ေ◌

ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္စီမံခ်က�ဲ�တင္ ဆ�က�ယ�မည္◌့ေအသးစိတ�ခ်က္ အလက�်ားႏ◌ွင္◌့အတူထည္◌့ထားပါ။ 

International Center for Journalists အဆိုအရ မန္ေ◌နဂ်ာမ်ားသည္ 
ေ◌ဒသခံပိုေ႔ဆာင္ေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ ေအရးေ◌ပၚကိစၥအ�တက�ာခ်ဳပ�်ားခ်ဳပ�ားရန္ 

စဥ္◌းစားသင္◌့သည္။ ေအရး ေ◌ ပၚေအ◌ျခေအန�တင္ အရန္ေ◌လာင�ာဆီကို မ��ိ�႔ရ◌ႏ◌ိုင္သ��ိ� 

မန္ေ◌နဂ်ာမ်ား သိထားသင္◌့သည္။ 

ႀကီးမားသည္◌့စကၠဴေ◌◌ျမပံ◌ုမ်ားကို သတင္◌းခန္◌းထဲ�တင္ ထားသင္◌့သည္။ ထိုေ◌◌ျမပံ◌ုမ်ား�တင္ ေ◌

ဆးရံ◌ုမ်ား၊ ေကလး ေ◌ဆးခန္◌းမ်ားအပါအ၀င္ ေအရးေ◌ပေၚဆးခန္◌းမ်ား၊ နားခိုရာေ◌နရာမ်ား၊ 



ပိုေ႔ဆာင္ေ◌ရးဗဟု◌ိဌာနမ်ား၊ ေ◌ က်ာင္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ ေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအန�တင္ မိသားစုမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ဒုကၡသ��်ားခု◌ိလႈ◌ံ◌ႏ◌ိုင္မည္◌့ အျခားေအဆာက�အံ◌ုမ်ား၏ တည္ေ◌နရာမ်ားကို 

မွတ�ားထားပါ။ ေ◌ရႀကီးမႈ◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ်ရွိသည္◌့ ေ◌◌ျ မနိမ္◌့ေ◌နရာမ်ားကဲ့သို႔ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ား 
ကိုေ◌ဖာ◌္◌ျပရာ�တင္ ေအထာက�ကူ◌ျဖစ္ေ◌စ����တက္ ေ◌◌ျ မမ်က္◌ႏ◌ွာ�သင္◌ျပင္◌ျေပ◌ျမပံ◌ုမ်ား 

အဆင�င္◌့ရွိ သင္◌့သည္။ 

သတင္◌းခန္◌း၏ ဒစ�်စ�ယ�ခ်က�လက�်ားကို အပ◌ိုသိမ္◌းထားသင္◌့ၿပီး အနည္◌းဆံ◌ုး 

အျခားတစ္ေ◌နရာ�တင္ ရွိေ◌သာ ဆာဗာထဲ�တင္ သိမ္◌းထားသင့◌္သည္။ ေအရးႀကီးေ◌သာ  

စာ�ရက�ာတမ္◌းအခ်က�လက�်ားကိုလည္◌း မိတၱဴြပာ◌းထားၿပီး အျခားတစ္ေ◌နရာ�တင္ 

သိမ္◌းထားသင့◌္သည္။

သတင္◌းလိုက�ဥ္ေ◌ဘးကင္◌းေ◌ရး

သင္◌့ကိုယ�င�◌ႏ◌ၲရာယ◌္ မျဖစ�ါေ◌စႏ◌ွင္◌့။ သင္◌့ကိုယ�င�◌ႏ◌ၲရာယ◌္◌ျဖစ္ေ◌စျခင္◌းက 

ေအရးေ◌ပၚအ�ဖဲ႕မ်ားႏ◌ွင္◌့ လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က�်ားေအပၚ ၀���ပ္၀��ိ�း◌ျဖစ္ေ◌စသည္။ ေ◌

ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္သတင္◌းလိုက��ဥ�င္ သတင္◌းသမား မ်ားသည္ အနည္◌းဆံ◌ုးႏ◌ွစ္ဦ◌းတ�စ�ဲ႔ ◌ျ

ဖစ္◌ႏ◌ိုင�ွ်င္ သ◌ံ◌ုးဦး�တဲၿပီး အလုပ��ပ�င္◌့သည္။ အ�ဖဲ႕၀င�စ္ဦးက ေ◌ရွးဦး သူနာ◌ျပဳဘူးေအသးတစ��းကို 

သယ္ေ◌ဆာင�င္◌့သည္။ ေ◌ရစိုခံသည္◌့ ပစၥည္◌းကိရိယာမ်ားအဆင�င္◌့ ရွိသင္◌့ၿပီး လိုအပ�ည္◌့အခါ 

၀တ�င�င္◌့သည္။ သင္◌့ေ◌�သးအုပ��၊ သင္◌ႏ◌ွင္◌့ဓာတ္မတည္◌့သ��်ားပါ၀င�ည္◌့ အခ်က္ အလက�်ားကို 

ေ◌ဆာင္ထားပါ။ ထိုအခ်က�်ားကု◌ိ ပလပ�တစ��ပ�ားသည္◌့ ကတ္◌ျပား�တင္ေ◌ရးထားၿပီး 

လ��င္◌းမွာ�ဆဲထားလွင်္ပိုေ◌ကာင္◌းသည္။ 

သတင္◌းေ◌ထာက�်ားေ◌ရာ အယ�ီတာမ်ားပါ လမ္◌းႏ◌ွင္◌့အျခားခရီး�သားသည္◌့ေအ◌ျခေအနမ်ားကို ေ◌

စာင္◌့ၾကည္◌့သင္◌့ ၿပီး ေ◌◌ျ ပာင္◌းလဲသည္◌့ေအ◌ျခေအနမ်ာ◌းကို 

အခ်င္◌းခ်င္◌းတတ္◌ႏ◌ိုေင�လာက္အသိေ◌ပ◌းသင္◌့သည္။ �ထက္ေ◌ပါက္ 
လမ္◌းေ◌ၾကာင္◌းမ်ားကိုလည္◌း ေ◌◌ျ မပံ◌ု�ဆဲသင္◌့ၿပီး လိုအပ�လိုအခ်က�လက�်ားကို 

ြမမ္◌းမံသင္◌့သည္။ ေ◌ နရာတစ�� သို႔ ၀င္ေ◌ရာက�န္ ေအကာင္◌းဆံ◌ုးလမ္◌းေ◌ၾကာင္◌းသည္ ◌ျ

ပ���က�ေ��ကာင္◌းဆံ◌ုးလမ္◌းေ◌ၾကာင္◌း ◌ျ ဖစ�်င�ွ◌ျဖစ္ မည္။ လမ္◌းေ◌ၾကာင္◌းအမ်ဳိးမ်ဳိး◌ႏ◌ွင္◌့ 

ခရီး�သားေအရးေ◌ပၚအစီအစဥ�်ားကို စီစဥ�မည္။ သဘာေ၀ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္က 



အဆိပ�ခိုးေအြင႔မ်ားေ◌ပါ�က�က္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ေ◌ ေရၾကာင္◌့◌ျဖစ္ေ◌သာေ◌ရာဂါမ်ားကဲ့သို႔ 

အျခား◌ျပႆနာမ်ားကိုလည္◌း ◌ျဖစ္ေ◌ပေၚစ◌ႏ◌ိုင္သည္။

ေ◌ဘးပတ္၀န္◌းက်ေင�နအထားမ်ားကို တစ�်ိ��ံ◌ုးသတိထားပါ။ အ�ဖဲ႕သားတစ္ဦးသည္ 

ေအ◌ျခေအနမ်ားေ◌◌ျပာင္◌း လဲ◌ျခင္◌းရွ ိ မရွိေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့သင္◌့ၿပီး �ထက္ေ◌ပါက�်ဴဟာမ်ားကို 

ြမမ္◌းမံရမည္◌့တာ၀���သင့◌္သည္။ ေ◌ ရမ်ားတက�ာ ◌ႏ◌ိုင္သည္။ ဓာတ�ကိဳးမ်ား◌ျပတ�်◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

ဓာတ္ေ◌ြင႕ပိုက�်ားေ◌ပါ�က�ဲ◌ႏ◌ိုင္သည္။ မီးမ်ားပ�႕◌ႏ◌ွံ႔◌ႏ◌ိုင္သည္။ ရာဇ၀တ္ သမားမ်ား 

ခ်ဥ္◌းကပ�ာ◌ႏ◌ိုင္သည္။ International Federation of Journalists က အႀကံေ◌ပးသည္◌့အတု◌ိင္◌း 

သတင္◌းသမားမ်ား ေမတာ◌္တဆလူစု�ကဲ�သားပါက သံ◌ုး◌ႏ◌ိုင္ရန္ ၀ီစီ whistle) 
မ်ားေ◌ဆာင�ိ�ေကဆာင�ားႏ◌ု◌ိင္ သည္။ သဘာေ၀ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ားအ�တင္◌း လုယက�ႈမ်ာ◌းႏ◌ွင္◌့ 

အျခားရာဇ၀တ�ႈမ်ား ◌ျ ဖစ္ြပာ◌းေ◌နသည္◌့အခါ 

ပုဂၢလိကလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးအ�ဖဲ႕ႏ◌ွင္◌့ခရီး�သား���ႀကံေ◌ပးလိုသည္။ 

◌ႏ◌ု◌ိင္ငံရပ္◌ျခားေမွဘးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ သို႔မဟုတ္ သတင္◌းခန္◌းေမွ၀း�ကာသည္◌့ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ေက်ရာက�ာေ◌နရာသို႔ ခရီး�သ◌ား ေ◌ နသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ GPS ကိရိယာ၊ 

ၿဂိဳဟ◌္တုဖုန္◌းတစ�ံ◌ုး၊ေ◌ဒသခံအသံလႊင္◌့မႈမ်ား ◌ျ ပတ္ေ◌တာက္ ေ◌ နသည္◌့အခါ 

◌ႏ◌ိုင္ငံတကာအသံလႊင္◌့ခ်က�်ားကို ဖမ္◌းယူနားေ◌ထာင◌္ႏ◌ိုင္����တက္ 

လႈ◌ိင္◌းတိုေ◌ရဒီယု◌ိတစ�ံ◌ုးတု◌ိ႔ ပါသင္◌့သည္။ ထိုေ◌နရာသိုေ႔ရာက�ည္◌့အခါ 

လံ◌ုေ◌လာက�ည္◌့ေ◌ရ၊ အစားေအသာက္◌ႏ◌ွင္◌့ ဓာတ�ဲမ်ား ဆ�က�ယ္ ေ◌ ရးအ�တက္ 

အျခားဓာတ�ားပံ့ပိုးမႈမ်ား  ရွိေ◌နသ��ွာေ◌သခ်ာပါေ◌စ။  

၈။ က်န္◌းမာေ◌ရးကပ္ေ◌ရာဂါမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

အစုလိုက�ၿပံ◌ဳလိုက္ေ◌ဘးအႏ◌ၱရ◌ာေယ�်ရာက္◌ျခင္◌း

ဗဟိုအာဖရိက�တင္ အီဘိုလာေ◌ရာဂါ၊ အာရွ�တင္ ဆားစ�သက�ႈလမ္◌းေ◌ၾကာင္◌းဆိုင�ာေ◌ရာဂါ 

SARS)၊ ကမာၻ႔အပူပိုင္◌းေ◌ဒသႏ◌ွင္◌့ အျခားေ◌ဒသမ်ား�တင္ H1N1 ဗိုင္◌းရပ္◌ႏ◌ွင္◌့ ေ◌

ဟတ◌ီႏ◌ိုင္ငံ�တင္ ၀မ္◌းေ◌ရာဂါ◌ျဖစ္ြပာ◌း◌ျခင္◌းမ်ား သည္ သတင္◌းမီဒီယာမ်ားအား ◌ျ

ပင္◌း◌ျပင္◌းထ����မ္◌းသပ�ည္◌့ က်န္◌းမာေ◌ရးကပ္ေ◌ရာဂါမ်ား၏ နမူနာမ်ား◌ျဖစ္ 



သည္။ဇီ၀အၾကမ္◌းဖက�ႈ၊ ဓာတုႏ◌ွင္◌့ဓာတ္ေ◌ရာင္◌ျခည္ ေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအနမ်ားသ��ည္◌း 

ထိုေအၾကာင္◌းအ ရာမ်ားကို သတင္◌းလိုက္ေ◌နသည္◌့ သတင္◌းေ◌ထာက�်ားႏ◌ွင္◌့ 

ဓာတ�ံ◌ုသတင္◌းသမားမ်ားအ�တက္ ေ◌ နာက�ပ�ႏ◌ၱ ရာယ္◌ျဖစသ္ည္။ အခန္◌း၇ �တင္ 
ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌့အတိုင္◌း အ�လတ�တင္◌းေ◌ထာက�်ားသည္အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ားကို 

၄င္◌းတို႔ဘာသာေ◌◌ျဖရွင္◌းရမွာ◌ျဖစ�ပီး အက်ဳိးဆက�်ားကို ၄င္◌းတို႔ဘာသာလက�ံရမ��ိ� 

သိထားသင့◌္သည္။ က်န္◌းမာေ◌ရးကပ္ေ◌ရာဂါ သို႔မဟုတ္ 

အစုလိုက�ၿပံ◌ဳလိုက္ေ◌ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ေက်ရာက�ႈကို သတင္◌းလု◌ိက�ိ�ေ◌သာ 

အ�လတ�တင္◌းေ◌ထာက�စ္ဦးေအ��ဖင္◌့ ◌ျ ဖစ္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ်ရွိေ◌သာသတင္◌းမ်ားကို အယ�ီတာမ်ား 

စိတ္၀င�ား သ��ွာေ◌သခ်ာေ◌စရန္◌ႏ◌ွင္◌့ သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းတစ��ေကပး◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ 

ပံ့ပိုးမႈေအနအထားကိုဆံ◌ုး◌ျဖတ္◌ႏ◌ိုင္ရန္ အ�တက္ အယ�ီတာမ်ားကိုဆ�က�ယ�မည္◌ျဖစ�ည္။ 

ေအ◌ျခခံ◌ျပင�င�ႈ

ေ◌ရာဂါဘယျဖစ္ြပာ◌းမႈ သို႔မဟုတ္ လူေ◌ၾကာင္◌့◌ျဖစ္ေ◌သာ 

က်န္◌းမာေ◌ရးေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအနကို သတင္◌းလိုက�န္ စီစဥ�ားသည္◌့ 

မ��ည္◌့သတင္◌းသမား◌ျဖစ္ေ◌စ က်န္◌းမာေ◌ရးေ◌ကာင္◌း���ိ�အပ�ည္။  ကိုယ�ံအားစနစ္ေ◌ကာင္◌း 

ရွိ���ိ�အပ�ည္။ ထို႔ျပင္  မက်န္◌းမမာ◌ျဖ�စ�ားေ◌စႏ◌ိုင္သည္◌့ ေအနအထားမ်ဳိ◌း မျဖစ���ည္◌းလိုအပ�ည္။

◌ျပႆနာ◌ျဖစ္ေ◌နသည္◌့ေ◌နရာသို႔မ�သားမီ�တင္ ကမာၻ႕က်န္◌းမာေ◌ရးအ�ဖဲ႕ႀကီး၏ 

◌ႏ◌ိုင္ငံတကာခရီး�သားလာ◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ က်န္◌းမာေ◌ရးဆိုင�ာလ�က�ဲ၊ 

ေ◌ဒသအလိုက�ထူး◌ျပဳထားေ◌သာလ�က�ဲမ်ားကိုေ◌လ့လာပါ။ ထို႔◌ျပင္ ေအမရိကန္ ◌ျပည္ေ◌ထာင�� ေ◌

ရာဂါထိန္◌းခ်ဳပ္ေ◌ရးႏ◌ွင္◌့တားဆီးကာ�ကယ္ေ◌ရးဌာန၏ အသ�စ�က�ာေ◌သာကူးစက္ေ◌ရာဂါမ်ား 
ဂ်ာနယ�ိ�လည္◌းဖတ�ါ။ ေ◌ရာဂါတစ��၏ေ◌နာ�က�ယ�ွိ သိပၸ◌ံေအၾကာင္◌းအရာႏ◌ွင္◌့ 

ကူးစက�ႈကိုေ◌ရွာင္ရွားရန္ လုပ္ေ◌ဆာင�မည္◌့အရာမ်ားကို ရွင္◌း◌ျပသည္◌့ ေ◌

ရာဂါမ်ားအ�တက�မ္◌းညႊ��ႈမ်ားကို ကမာၻ႔က်န္◌းမာေ◌ရးအ�ဖဲ႕ ႀကီးေကပးသည္။ ၂၀၀၅ �တင္ 

ကမာၻ႔က်န္◌းမာေ◌ရးအ�ဖဲ႕ႀကီးက တုပ္ေ◌�ကးေ◌ရ◌ာဂါဆု◌ိင�ာ သတင္◌းသမားလ�က�ဲကို 

ထုတ္ေ◌၀ခဲ့သည္။ က်န္◌းမာေ◌ရးသတင္◌းလႊ◌ာမ်ား၊ ေ◌ ဒသဆိုင�ာေ◌နာက�ံ◌ုးေအ◌ျခေအနမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

ခရီး�သားလာ◌ျခင္◌း ဆု◌ိင�ာကန္႔သတ�်က�်ားကို ◌ႏ◌ိုင္ငံတကာအ�ဖဲ႕ႀက◌ီး၏ ၀က��ိ��က�င္ 

ဘာသာစကားအမ်ဳိးမ်ဳိ◌း◌ျဖင္◌့ရ◌ႏ◌ိုင္သည္။ 



ကမာၻ႔က်န္◌းမာေ◌ရးအ�ဖဲ႕ႀကီးႏ◌ွင္◌့ 

ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင��ေ◌ရာဂါထိန္◌းခ်ဳပ္ေ◌ရးႏ◌ွင္◌့တားဆီးက◌ာ�ကယ္ေ◌ရးဌာန တို႔က 

ဇီ၀၊ဓာတု၊ ေ◌ရဒီယိသုတၱ◌ိၾ�ကေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအနမ်ား◌ႏ◌ွင္◌့ 

ပတ�က�ည္◌့သတင္◌းအခ်က�လက�်ား ကိုေ◌ပးသည္။ ထိုရင္◌း◌ျမစ�်ားႏ◌ွင္◌့အျခားရင္◌း◌ျမစ�်ားကို ေ◌

နာက�ံ◌ုးသတင္◌းအခ်က�လက�်ားအ�တက္ မၾကာ မၾကာၾကည္◌့ရႈသင္◌့သည္။ 

သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ေ◌ နာက�ံ◌ုး◌ျဖစ�ပ�်ားကို သိေ◌ေနစ����တက္ ထို၀က�္ ဆိုက္◌ႏ◌ွစ��စလံ◌ုးက 

podcast မ်ား၊ RSS မ်ားႏ◌ွင္◌့ အျခားေ◌နာက�ံ◌ုးသတင္◌းအခ်က�လက�်ားကို ေ◌ပးပါသည္။ 

မ�ထ�က�ာမီ�တင္ က်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌့ေ◌ရွာက�ႈဆိုင�ာက�ၽမ္◌းက်င��တစ္ဦးႏ◌ွင္◌့တိုင�င�ါ။ 

အႀကံ◌ျပဳထားေ◌သာကာ �ကယ္ေ◌ဆးမ်ားကိုထိုးၿပီး ထု◌ိေ◌ဆးမ်ားအြစမ္◌း◌ျပခ်ိ��ထိ 
လံ◌ုေ◌လာက�ည္◌့အခ်ိန္ေ◌ပးပါ။ အခန္◌း ၁ �တင�ါရွိသည္◌့ က်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌့ေ◌ရွာက္မႈႏ◌ွင္◌့ 

ကာ�ကယ္ေ◌ဆးမ်ားကိုၾကည္◌့ပါ။) သတင္◌းလိုက�ည္◌့အခါ �င�ိ�င�ကံ◌ဳေ◌�တ႔ရမည္◌့ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ားအ�တက္ လိုအပ�ည္◌့ကိရိယာပစၥည္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ေ◌ဆး၀ါးမ်ား ေ◌ ဆးေ◌သတၱာထဲ�တင္ 

ပါရွိသ��ွာ ေ◌ သခ်ာပါေ◌စ။ နာက��က�ဲ က။စစ္ေ◌ဆးရ��ာရင္◌းမ်ားကု◌ိၾကည္◌့ပါ။) ေ◌

ရာ�က�ားသည္◌့ေ◌နရာ�တင္ ပစၥည္◌း ◌ျ ပတ္◌ျခင္◌းမ်ား◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္သည္◌့အ�တက္ 

ြခင္◌့◌ျပဳေသလာက္ေ◌ဆး၀ါးမ်ားကို မ်ား◌ႏ◌ု◌ိင◌္သမွ်မ်ားမ်ားသ�ယ�ားပါ။   

ေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအန�တင္ ေ◌ ဆး၀ါးကုသ���ယ္ေ◌ဆာ�င�ား◌ျခင္◌းအ�တက္ ကု��်စရိတ�ပါအ၀င္ 

ေမတာ◌္ တေဆနေမကာင္◌း◌ျဖစ�ါက ကုသမႈႏ◌ွင္◌့ ကု��်မည္◌့စရိတ�်ားကို 

သင္◌့က်န္◌းမာေ◌ရးအာမခံကတာ၀���◌ျခင္◌းရွိ မရွိ ကို ◌ျ ပ��စ�ကည္◌့ပါ။ 

သတင္◌းသမားမ်ားႏ◌ွင္◌့အျခားသူမ်ား ေ◌ နေမကာင္◌း◌ျဖစ�ာပါက ေ◌ ရာဂါ◌ျဖစြ္ပာ◌းသည္◌့ ေ◌ နရာမွ 

�ထက္ြခာ�သားြခင္◌့ကို ◌ျ ငင္◌းပယ္◌ျခင္◌းခံေရကာင္◌းခံရ◌ႏ◌ိုင္သည္။ ထိုေအ◌ျခေအနက 

သင္◌့ကိုေ◌နာက�ပ္ �ုပ�ိ�င္◌း ဆိုင�ာႏ◌ွင္◌့ စိတ�ာတ�ိ�င္◌းဆိုင�ာ ဒဏ�်ား◌ျဖစ္ေ◌စ◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

မ��ည္◌့◌ျပင္◌းထ��ည္◌့က်န္◌းမာေ◌ရး ေအရးေ◌ပၚ ေအ◌ျခေအနမဆိုက ေ◌

ဒသခံက်န္◌းမာေ◌ရးဌာနမ်ားကို မ◌ႏ◌ိုင္မနင္◌း◌ျဖ�စ�ားေ◌စ◌ႏ◌ိုင္ေ◌ၾကာင္◌း သတိ◌ျပဳပါ။ 

ထိုေ႔ၾကာင္◌့ တ◌ျခားအစီအစဥ�်ားကို ◌ျပင�င�ားပါ။ 

ကိုယ္◌့ကိုယ��◌ိယ�ာ�ကယ္◌ျခင္◌း



သတင္◌းသမားမ်ားသည္၄င္◌းတို႔၏ ေ◌ ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ကို အၿမဲတမ္◌းဦးစားေ◌ပးသင္◌့သည္။ 

မ��ည္◌့သတင္◌းကမွ် သင္◌့အသက္ေ◌လာက���ိ�းမရွိပါ။ ၿပီးလွ်င္ အကယ၍္ သင�သတ�ံရပါက 

သို႔မဟုတ္ ထိေ◌�တ႕မႈေ◌ၾကာင္◌့ မက်န္◌းမမာ◌ျဖစ�ာပါက သင���ဖိုးတ���တစ္ဦးထက္ 

၀���ပ္၀��ိ�း◌ျဖစ�ာေ◌ပလိမ့◌္မည္။ 

က်န္◌းမာေ◌ရးေ◌က◌ာင္◌း◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ကာ�ကယ္ေ◌ဆးေ◌ပါင္◌းလွင်္ေ◌တာင�ွ ေ◌

ရာဂါတစ��ကိုေ◌ရွာင�ွားရန္ အာမမခံ◌ႏ◌ိုင္ေ◌ပ။ ကမာၻ႔က်န္◌းမာေ◌ရးအ�ဖဲ႕ႀကီး၏ 

◌ႏ◌ိုင္ငံတကာခရီး�သားလာ◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့က်န္◌းမာေ◌ရးလ�က�ဲစာအုပ� အႀကံေ◌ပးသည္◌့အ တု◌ိင္◌း 

လက�်ားကိုမၾကာခဏႏ◌ွင္◌့ ◌ျ ဖစ္◌ႏ◌ု◌ိင္ေ◌ခ်ရွိသည္◌့ေ◌ရာဂါႏ◌ွင္◌့ထိေ◌�တ႕မႈတိုင္◌းအၿပီး�တင္ 

ခ်က္◌ျခင္◌းေ◌ဆးေ◌ၾကာပါ။ ထိုလ�က�ဲစာအုပ�ိ� ◌ႏ◌ွ စ�ဥ္◌ျပ�����မ္◌းမံသည္။ 

ထု◌ိကဲ့သို႔ေအ◌ျခေအနမ်ား�တင္ လက္ေ◌ဆးပိုးသတ္ေ◌ဆးမ်ား ေ◌ ဆာင�ားပါ။ 

မသန္႔ရွင္◌းသည္◌့အစားအစာမ်ားႏ◌ွင္◌့ ေ◌ ရကိုေ◌ရွာင�ွားပါ။ ခႏၶ◌ာကိုယ�ွ�ထက�ည္◌့အရ��်ား၊ 

ေအ��ပား၊ သလိပ္◌ႏ◌ွင္◌့ အျခားဆက�ပ္ေ◌သာ ေ◌ ဆး၀ါးြစန္႔ပစ�စၥည္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

ထိေ◌�တ႕ျခင္◌းက◌ို ◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္သမွ် ေ◌ရွာင�ွား ပါ။

◌ျပႆန◌ာ◌ျဖစ္ေ◌နသည္◌့ေ◌ရာဂါ မ��ဲ�သို႔ပ�႕◌ႏ◌ွံ႔သ��ိ�ေ◌လ့လာပါ။ ၿပီးလွင်္ 

သင္◌့ေ◌တာ◌္ေ◌သာႀကိဳတင�ာ�ကယ�ႈ မ်ား◌ျပဳလုပ�ါ။ ကမာၻ႔က်န္◌းမာေ◌ရးအ�ဖဲ႕ႀကီးက ေ◌

ရာဂါပ�႕◌ႏ◌ွံ႔◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ နည္◌းလမ္◌းခုနစ��ကု◌ိ စာရင္◌း◌ျပဳစုထားသည္။ 

အစားေအသာက္◌ႏ◌ွင္◌့ေ◌ရမွ၊ ◌ျ ခင�်ားကဲ့သို႔ ေ◌ ရာဂါသယ္ေ◌ဆာင္ေ◌သာပိုးမႊ◌ားမ်ားမွ၊ ေ◌

ရာဂါပိုးကူးစက္ေ◌ေနသာ တိရစၧာ��်ားမွ၊ ေ◌◌ျ မႀကီးမွ၊ေ◌လမွ၊ လိင�က�ံမ◌ႈမ◌ွ သို႔မဟုတ္ ေ◌ �သး၊ 

ခႏၶ◌ာကိုယ္�ထက္အရ��်ားႏ◌ွင္◌့ထိေ◌�တ႕မႈတို႔မွ ◌ျ ဖစ�ည္။ ႀကိဳတင�ာ�ကယ�ႈမ်ားထဲ�တင္ ◌ျ

ခင္ေ◌ထာင္◌ျဖင္◌့အိပ္◌ျခင္◌း၊ လိင�က�ံမႈကိုေ◌ရွာင�ွား◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ◌ျ ဖစ္◌ႏ◌ိုင္ပါ က 

လူမ်ား�လန္◌းေ◌သာေ◌နရာမ်ားႏ◌ွင္◌့ ပိတ္ေ◌လ◌ွာင္ေ◌သာေ◌နရာမ်ားကို ေ◌ရွာင�ွား◌ျခင္◌းတို႔ပါ၀င�ည္။ 

အစုအၿပံ◌ဳလိုက္◌ျဖစ္ေ◌သာေ◌ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ားမ��ဲ�သို႔ ပ�႕◌ႏ◌ွံ႔တတ���ိ�ေ◌လ့လာပါ။ 

ေအမရိကန္ေ◌ရာဂါထိန္◌း ခ်ဳပ္ေ◌ရးႏ◌ွင္◌့တားဆီးကာ�ကယ္ေ◌ရးဌာနအဆိုအရ ဇီ၀အၾကမ္◌းဖက�ႈႏ◌ွင္◌့ 

အျခားဇီ၀ဆိုင�◌ႏ◌ၲရာယ◌္မ်ားထဲ�တင္ ေ◌ ထာင္◌့သန္◌းနာ၊ အစာအဆိပ�င္◌့နာ၊ 

ဘ�ူဆယ�ာပိုး�စဲနာ(brucellosis)၊ ပလိပ္ေ◌ရာဂါ၊ ေ◌ ေရက်ာက္၊ တူလာရီမီးယားေ◌ရာဂါ (tularemia) ◌ႏ◌ွ

င္◌့ ဗိုင္◌းရပ္စ္ေ◌ၾကာင္◌့ ◌ျ ဖစ္ေ◌သာေ◌�သး�လ��ည္◌့အဖ်ားမ်ားတို႔ ပါ၀င�ည္။ 



ဇီ၀ပစၥည္◌းတစ္မ်ဳိ◌းစီတိုင္◌းသည္ ၄င္◌းတို႔ပ�႕◌ႏ◌ွံ႔ပံ◌ု၊ ၄င္◌းတို႔၏ လကၡဏာမ်ား၊ 

ကာ�ကယ�ံ◌ုႏ◌ွင္◌့ ကုသပံ◌ုမ်ား�ကာ◌ျခားသည္။ စစ�ံ◌ုး၊ စက�ႈသံ◌ုးႏ◌ွင္◌့ သဘာ၀ျဖစ�ည္◌့ အျခားေ◌သာ 

ဓာတုပစၥည္◌းမ်ားလည္◌းရွိေ◌သးသည္။ အလားတူပင္ ဓာတုပစၥည္◌းတစ္မ်ဳိးစီတိုင္◌းသည္ 

ပ�႕◌ႏ◌ွ႔ံပံ◌ု�ကာ◌ျခားၾကၿပီး ၄င္◌းတို႔အ�တက္ သီးသန္႔ကာ�ကယ�ားဆီးပံ◌ုႏ◌ွင္◌့ ကုသမႈ 
မ်ားလည္◌း လိုအပ�ကသည္။ ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင�� ေ◌

ရာဂါထ◌ိန္◌းခ်ဳပ္ေ◌ရးႏ◌ွင္◌့ႀကိဳတင�ာ�ကယ္ေ◌ရးဌာနႏ◌ွင္◌့ ေအမရိကန္ 

က်န္◌းမ◌ာေ◌ရးႏ◌ွင္◌့လူသားဆိုင�ာ၀န္ေ◌ဆာင�ႈဌာနမ်ားက ဓာတ္ေ◌ရာင္◌ျခေ��ရးေ◌ပၚ ေအ◌ျခေအန 
မ်ားဆိုင�ာ သတင္◌းအခ်က�လက�်ားကို ပံ့ပို◌းေ◌ပးသည္။ ထိုေအ◌ျခေအနမ်ားထဲ�တင္ ◌ႏ◌်ဴကလီးယား ေ◌

ပါ�က�ဲ မႈမ်ား၊ ◌ႏ◌်◌ဴကလီးယ◌ားဓာတ�ားေ◌ပးစက�ံ◌ုေမတာ◌္တဆမႈမ်ား◌ႏ◌ွင္◌့ ပိုေ႔ဆာင◌္ေ◌ရးဆိုင�ာ 

ေမတာ◌္တဆမႈမ်ား၏ အက်ဳိ◌းသက္ေ◌ရာက�ႈမ်ားပါ၀င�ည္။ ဓာတ္ေ◌ရာင္◌ျခ��င္◌့◌ျခင္◌း က ေ◌

နာင္◌ႏ◌ွစ္ေ◌ပါင္◌းမ်ာြစာၾကာမွ ေ◌ ပၚလာသည္◌့ ေ◌ ရတိုႏ◌ွင္◌့ေ◌ရရွေ��◌ျခေအနမ်ာ◌းကို ေ◌

ပေၚပါက္ေ◌စ◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

ဇီ၀ဆု◌ိင�ာ၊ဓာတုဆိုင�ာ သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ေ◌ရာင္◌ျခ��ခိမ္◌းေ◌◌ျခာက္မႈမ်ား၏ 

သိပၸ◌ံေသဘာတရားကိုေ◌လ့လာပါ။ ဓာတ္ေ◌ရာင္◌ျခေ��ရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအန�တင္ 

သင္◌့ေအ��ဖင္◌့ အ�ကာေအ၀း၊အခ်ိန္◌ႏ◌ွင္◌့ အကာအ�ကယ�်ားကို 

ကာကြ◌ယ�ည္◌့ကိရိယာမ်ားအျဖစ�ဥ္◌းစား◌ႏ◌ိုင္သည္  ဟု နယူးေ◌ယာက�ိ�င္◌းမ�ယ�ီတာမ်ားက 

၄င္◌းတို႔၏      သတင္◌းေ◌ထာက�်ားအ�တက္ ◌ျ ပင�င္ေ◌ပးခဲ့သည္◌့ ၂၀၁၁ 

မွတ�မ္◌းတစ���တင္ေ◌ရးသားခဲ့သည္။ အ�ကာ ေအ၀းဆိ◌ု တာက ေ◌

ရဒီယိုသတၱိၾ�ကပစၥည္◌းဖိတ္စဥ◌္◌ျခင္◌း ဒါမွမဟုတ္ 

အျခားေ◌ရဒီယိုသတၱ◌ိၾ�က◌ျခင္◌း၏ရင္◌း◌ျမစ�်ားႏ◌ွင္◌့ သိပ�နီးကပ္◌ျခင္◌းကို ဆိုလိုတာ◌ျဖစ�ယ္။ 

အခ်ိ��ိ�တာက သင္◌့မွာရွိတဲ့ေ◌ရဒီယိုသတၱိၾ�က◌ျပကိရိယာက သင္ ေ◌ရာက္ေ◌နတဲ့ေ◌နရာမွာ ေ◌

ရဒီယိုေ◌ရာင္◌ျခည္ေ◌�တရွိေ◌နတယ�ိ�႔ျေပနရင္ အဲဒီေ◌နရာမွာ ေ◌ နသင္◌့တာထက္ ပိုၾကာ 
ၾကာေမနတာကို ဆိုလိုတာ◌ျဖစ�ါတယ္။ တခ်ဳိ႕ေအ◌ျခေအေန�တမွာ �က��ရစ္ ဒါမွမဟုတ္ 

အုေတ�ဆာက�အံ◌ု ထ◌ဲမွာ ခိုေ◌��ခင္◌း◌ျဖင္◌့ အကာအ�ကယ�ခ်ဳိ႕ရ◌ႏ◌ု◌ိင◌္ပါတယ္" 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ကမသိသာတာလည္◌း ◌ျ ဖစ္◌ႏ◌ိုင္ပါသည◌္။ 

ရဒီယိုသတၱိၾ�က◌ျပမီတာေကတာ့တက္ေ◌နတယ္။ ဒါေ◌ပမယ္◌့ သင္◌့ေအနနဲ႔ 



ဘာမွမခံစားရဘူး  လို႔ ဂ်ပ��တင္◌းသမားလည္◌း◌ျဖစ�ပီး Videonews ၀က��ိ�က�ိ�တည္ေ◌ထာင္ 

သူလည္◌း◌ျဖစ�ဲ� တက��အို႔ဂ်င�ိ�က ဖူကူရွီးမားမွာရွိတဲ့ ထိခို�က�ားတ◌ဲ့ဓာတ�ားေ◌ပးစက�ံ◌ုနားက 

ဂ်ပ��ဲ႕◌ႏ◌်◌ဴ ကလီးယားေ◌◌ျခခ်ဳပ��ပ�ားတဲ့ဇု��ဲကို ေ◌ရဒီယု◌ိသတၱ◌ိၾ�ကတိုင္◌းသည္◌့ဂီဂ်ာစက္◌ျဖင္◌့ 

ခရီး�သားခဲ့ၿပီးသည္◌့ေ◌နာက္ ၂၀၁၁ မွာ CNN ကိုေ◌◌ျပာ◌ျပခဲ့ပါသည္။ ဘာအနံ႔မွလည္◌းမရဘူး။ 

အပူကိုလည္◌းမခံစားရဘူး။ ဘာကိုမွလည္◌း မခံစားရဘူး။ အဲဒါက 

ခရီးစဥ�စ��လံ◌ုးရဲ႕တကယ္ေ◌ၾကာက�ရာေအကာင္◌းဆံ◌ုးအပိုင္◌းပါပဲ"

ကိစၥတိုင္◌း�တင္ ေ◌ေသသခ်ာခ်ာဂ�ုစိုက္ရန္လိုအပ�ည္။ အ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ား ဆက္ရွိေ◌နသ၍ 

သတင္◌းမလု◌ိက္◌ႏ◌ိုင္ လိုက္ေ◌အာင္ ေ◌ဘးရန္မ်ားေ◌နမ��ိ� သတင္◌းသမားမ်ားေ◌ရာ၊ 

အျခားသူမ်ားပါ ႀကိဳတေင�ဘာေ◌ပါက္ နားလ��င္◌့ပါသည္။ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ေ◌

ရဒီယိုသတၱိၾ�ကပစၥည္◌း၏ ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈႏ◌ွင္◌့ ◌ျ ဖစ္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ်ရွိသည္◌့ 
ၾကာ◌ျမင◌္◌့ကာလကို သုေ◌တသ��ပဳသင္◌့သည္။ ထို႔◌ျပင္ လိုအပ◌္ႏ◌ိုင္သည္◌့ ကာ�ကယ�မည္◌့ 

လုပ္ေ◌ဆာင�ရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိရိယာမ်ားကိုလည္◌း သုေ◌တသ��ပဳပါ။ ဆိုး�ရားသည္◌့ ◌ျ

ဖစ�ပ�်ားအ�တက္အႀကံ◌ျပဳထားသည္◌့ ကိရိယာမ်ားစာရင္◌းသည္ က်ယ္◌ျပန္႔သည္။ 
အ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားသည္◌့ ဓာတ္ပစၥည္◌းမ်ားကို ေ◌ ခ်ဖ်က္ေ◌ပးသည္◌့ ေ◌◌ျ ေဖဆး မ်ားသည္ 

အသံ◌ုး◌ျပဳမႈ�တင္ သီး◌ျခား◌ျဖစ�ပီး အကန◌္႔အသတ�ည္◌းရွိသလို 

အ◌ႏ◌ၲရာယအ္သင္◌့အတင္◌့လည္◌း ရွိသည္◌့ အ�တက္ ထိုေ◌ဆးမ်ားကို အရ��ခ်င္◌းရွိသည္◌့ ေ◌

ဆး၀ါးက�ၽမ္◌းက်င��မ်ားမွတစ�င္◌့သာ ရယူသင္◌့ပါသည္။ 

ကာ�ကယ္ေ◌ရးပစၥည္◌းမ်ားကို ၀ယ္ေ◌ပးဖို႔ သင္◌့အလုပ�ွင္ သို႔မဟုတ္ 

တာ၀န္ေ◌ပးသည္◌့သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းကို ေ◌ တာင္◌းဆ◌ိုရ���တန္႔ဆုတ�င္◌့ပါ။ တစ�်ိန္တည္◌း�တင္ 

ဆိုး�ရား�လန္◌းေ◌သာေအ◌ျခေအနမ်ား၌ေအကာင္◌းဆံ◌ုး ေ◌ ဆာ�င�က္ခ်က�်ားႏ◌ွင္◌့ ေ◌

နာက�ံ◌ုးေ◌ပၚကိရိယာမ်ားပင္လွင်္ မထိေ◌ရာက္◌ႏ◌ိုင္တတ���ိ� သတိ◌ျပဳပါ။  

၉။ မျပတ�မ္◌းႀကံ◌ဳေ◌�တ႕ေရသာအ◌ႏ◌ၲရာယ္မ်ား

ဤလမ္◌းညႊ��ဲ�တင္ ေ◌ ဖာ◌္◌ျပထားေ◌သာ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္အမ်ားအျပားမွာ တာ၀��စ�ပ��တက�ာ 

သီးသန္႔ျဖစ္ သည္။ သိုေ႔သာ◌္ ဖိႏ◌ွိပ�ည္◌့သို႔မဟုတ္ ���ိ�သည္◌့ပတ္၀န္◌းက်င�်ား�တင္ အလုပ��ပ�ည္◌့ ေ◌



၀ဖန္ေ◌ရး သတင္◌း သမားမ်ားသည္ ပံ◌ုမွန္ေ◌◌ႏ◌ွာင◌္◌့ယွက�◌ႈမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

အစဥ�စိုက�ခ◌ိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈမ်ားကို ႀကံ◌ဳေ◌�တ႕ၾကရသည္။ မၾကာေ◌သး 
ခင္ဆယ��ႏ◌ွစ�်ားအ�တင္◌း ကမာၻတစ္၀န္◌း�တင္ သတင္◌းသမားမ်ားကိုသတ္◌ျဖတ္◌ျခင္◌းအ�တက္ 

တာ၀��ရွိဆံ◌ုး အုပ��မ်ားကို စဥ္◌းစားၾကည္◌့ပါ။ CPJ သုေ◌တသနအဆိုအရ 

အၾကမ္◌းဖက�မားမ်ားအပါအ၀င္ အစိုးရ ဆန္႔က်င္ ေ◌ရးအုပ��မ်ားသည္ 

သတင္◌းသမားသတ္◌ျဖတ�ႈမ်ားအားလံ◌ုး၏ သံ◌ုးပံ◌ုတစ�ံ◌ုအ�တက္ တာ၀��ွိသည္။ သို႔ရာ�တင္ 

အစိုးရတာ၀��ွိသူမ်ားႏ◌ွင္◌့ ◌ျ ပ���႔စစ�်ားကဲ့သိုေ႔သာ အစ◌ု◌ိးရႏ◌ွင္◌့ဆက္◌ႏႊယ�ည္◌့ 

အုပ��မ်ားသ��ည္◌း ထိုပမာဏနီးပါးရွိေ◌သာ သတင္◌းသမားမ်ားကိုသတ္◌ျဖတ္◌ျခင္◌းအ�တက္ 

တာ၀��ွိသည္။ အခ်ဳိ႕ႏ◌ု◌ိင္ငံမ်ားရွိသတင္◌း သမားမ်ားသည္ 

မ���႔ကိုယံ◌ုၾက��မ◌ွန္◌းပင္မသိၾေကပ။

တစ�ိ�ယေ္◌ရလံ◌ုၿခံ◌ဳမႈ

တိုက�ိ�က�ႈ သို႔မဟုတ္ ◌ျ ပန္ေ◌ပး�ဆဲ◌ျခင္◌းအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္◌ႏ◌ွင္◌့�င�ိ�င�သည္◌့အခါ မိမိပတ္၀န္◌းက်င�ိ� 

သတိထား◌ျခင္◌း သည္ မရွိမျဖေစ�ရးႀကီးသည္။ လက္ေ◌�တ႕က်သည္◌့ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးလုပ�ံ◌ုးလုပ�ည္◌းမ်ား�တင္ ခရီး�သားလမ္◌းေ◌ၾကာင္◌း  မ်ား၊ လုပ�ိ�းလုပ�ဥ�်ားကို ေ◌◌ျ

ပာင္◌းလဲ◌ျခင္◌း�ွင္◌့ အိမ္◌ႏ◌ွင္◌့ရံ◌ုးေအဆာက�အံ◌ုမ်ားကို ေ◌ သာ့ခတ�ပီးအခ်က္ေ◌ပးစနစ္ 

တပ�င္◌ျခင္◌းမ်ားပါ၀င�င္◌့သည္။ ထိုအထဲ�တင္ ယာဥ�်ားကိုေ◌သာ့ခတ�ားသည္◌့ 

ဂိုေ◌ဒါင�ဲ�တင�ိမ္◌းဆည္◌း◌ျခင္◌း 

ယာဥ�်ား�တင္ေ◌ပါ�က�ဲတတ�ည္◌့ပစၥည္◌းမ်ားပါမပါပံ◌ုမွ��စ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ စာမ်ား�တင္ ေ◌

ပါ�က�ဲတတ္ေ◌သာ ပစၥည္◌းမ်ား ပါ မပါ စစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌းတို႔လည္◌း ပါ၀င�ည္။ 

အကယ္၍ထိုေအ◌ျခအေ◌နႏ◌ွင္◌့ႀကံ◌ဳေ◌�တ႕ရပါက သင�ည္ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးက�ၽမ္◌းက်င��မ်ား၏ 

အကူအညီကိုခ်က္◌ျခင္◌းရယူသင္◌့ပါသည္။ လံုၿခံ◌ဳေ◌ရးအ�ဖဲ႕မ်ား၏စာရင္◌းကို ေ◌ နာက��က�ဲ ခ။ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးသင�န္◌း �တင္ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားပါသည္။) ◌ႏ◌ု◌ိင�ံအခ်ဳိ႕�တင္ ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈေ◌အာက္၌ 

အလုပ��ပ္ေ◌နၾေကသာ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ က်ည္ကာအက်◌ႌ၀တ�င�န္၊ လက�က�ိ�င္ ေအစာင္◌့ 
ေအရွာက္မ်ား◌ႏ◌ွင္◌့ခရီး�သားရန◌္၊ ၄င္◌းတိ◌ု႔၏ အိမ�်ားႏ◌ွင္◌့ရံ◌ုးမ်ား၏အျပင္ဘ�က�င္ ေ◌

စာင္◌့ၾကည္◌့သည္◌့ ကင�ရာမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌့ေအစာင္◌့မ်ားကိုလည္◌း ထားၾကပါသည္။ 



ထိုဆံ◌ုး◌ျဖတ�်က�်ားခ်မွတ�ာ�တင္ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရး က�ၽမ္◌းက်င��မ်ားႏ◌ွင္◌့ 

တိုင�င�င္◌့သည္။ 

ကိုလံဘီယာမွ ေ◌ ဘာ◌္လက��ထိ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံမ်ားမွ အစိုးရမ်ား�တင္ 

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ံရသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ား◌ႏ◌ွင္◌့အတူ လက�က�ိ�င�ံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးထည္◌့ေ◌ပးသည္◌့ 

တရား၀င�စီအစဥ�်ားရွိပါသည္။ အထူးသျဖင္◌့ ကိုလံဘီယာ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံ�တင္ တိုက္ခု◌ိက�ံထားရသည္◌့ 

သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ံထားရသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားအ�တက္ လက�က္ကိုင္ 
အစိုးရသက္ေ◌တာ◌္ေ◌စာင္◌့အ�ဖဲ႕မ်◌ားႏ◌ွင္◌့အတူ ယာဥ္ေ◌မာင္◌းတစ္ဦး၊ က်��ာကားတို႔ကို 
ေ◌ပ◌းထားေ◌လ့ရွိသည္။ ထိုသို႔စီစဥ္◌ျခင္◌းသည္ ကိုး�ိုးကားရား◌ႏ◌ု◌ိင္ေ◌သာ◌္◌ျငား 

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက◌္ခံရသည္◌့ သို႔မဟုတ္ ဒဏ�ာအနာတရမွ◌ျပန္ 

ေ◌ကာင္◌းလာသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားအ�တက�� ကိုယ္◌့ကိ◌ုယ��◌ိယ�ာ�ကယ�န္◌ႏ◌ွင္◌့ ေ◌

နာက�ပ္တိုက�ိ�က�ႈမ်ားကို ဟန္႔တားရန္ လိုသ��� ခံစားရသည္။ စရိတ�ကမႀကီး�လန္◌းလွင်္ 

ကိုယ��◌ိင�က္ေ◌တာ◌္ေ◌စာင္◌့ ငွားရမ္◌း◌ျခင္◌း သည္လည္◌း 

ေ◌နာက�ပ္ေ◌�ရးခ်ယ�ႈတစ��◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

မိသားစုလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရး

သင္◌့မိသားစုအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ရွိေ◌နၿပီဟုယံ◌ုၾက���ခင္◌းထက္ 

ပိုမိုႀကီးမားေ◌သာေ◌ၾကာ�က�ံ႕မႈမရွိေ◌ပ။ သင္◌့မိသားစုေအပၚ 

ေက်ရာက္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ◌်ရွိသည္◌့အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္အားခ်င္◌့�တက◌္ရန္ ���ိ�သူမ်ား၏အတိတ◌္က ◌ျ

ပဳမူေ◌ဆာ�င�က�ံ◌ုက တစ�ိတ္ တစ�ိ�င္◌း လမ္◌းညႊ��ႈေ◌ပး◌ႏ◌ိုင္သည္။ ၁၉၇၀ ◌ျ

ပည္◌့�လန္◌ႏ◌ွစ�်ားေ◌ႏ◌ွာင္◌းပိုင္◌း◌ႏ◌ွင္◌့ ၁၉၈၀ ◌ျ ပည္◌့�လန္◌ႏ◌ွစ�်ားအေ◌စာပိုင္◌း ကာလက 

ြဂာတီမာလာ�တင္ အစိုးရႏ◌ွင္◌့ေသဘာထား�ကဲ�လဲသူမ်ားသည္ မၾကာခဏပစ�ွတ�ား◌ျခင္◌းခံခဲ့ရသည္။ 

အီရတ္◌ႏ◌ိုင္ငံ�တင္ ဆက�မ္ဟူစိ��က�က� အစိုးရႏ◌ွင္◌့ ေသဘာထား�ကဲ�လဲသူမ်ား ပစ�ွတ�ား◌ျခင္◌း ခံခဲ့ရ 

သကဲ့သို႔ပင္◌ျဖစ�ည္။ ထိုကဲ့သို႔ သမိုင္◌းေ◌ၾကာင္◌းေ◌နာက�ံသည္ 

မ်က္ေ◌မွာက္ေ◌ခေတ�◌ျခေအနမ်ား၏အ�တင္◌း   သေ◌ဘာကို သိေ◌စ◌ႏ◌ု◌ိင◌္သည္။ 

သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ေ◌ဒသခံလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာက�ၽမ္◌းက်င�◌ူမ်ား၊လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင္ ဖက�်ား၊ 

လူ႔အြခင္◌့ေအရးကာ�ကယ��မ်ားႏ◌ွင္◌့ သံတမန္မ်ားကို တု◌ိင�င္ရေ◌ကာင္◌းတိုင�င္ရႏ◌ု◌ိင္သည္။



သင္ သို႔မဟုတ္ သင္◌့မိသားစုက ေ◌ ဖ့�စ�တ္ သို႔မဟုတ္ အျခားလူမႈမီဒီယာမ်ား�တင္ တင�ားသည္◌့ 

ကိုယ္ေ◌ရး ကိုယ�ာေအၾကာင္◌းအရာမ်ားကို သတိထားပါ။ 

သင္◌့ကိုၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ိ�သည္◌့သူမ်ားသည္ �အ��ိ�င္◌း�တင္ ေ◌ ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌့ 

သင္◌့ေအၾကာင္◌းသာမက သင္◌့မိသားစုေအၾကာင္◌းအရာကိုပါ ရွာေ◌ြဖမည္◌့ေသဘာရွိသည္။ 

ဥပမာ သင္◌့မိသားစု၏ေ◌န႔စဥ�စီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ အားလပ�က�စီအစဥ�်ားႏ◌ွင္◌့ ပတ�က�ည္◌့ 

သတင္◌းအခ်က္ အလက�်ားကို ေမွ်၀ျခင္◌းမျပဳပါႏ◌ွင္◌့။ အမ်ားသူငါသိၿပီးသားမဟုတ�ည္◌့ 

ဓာတ�ံ◌ုမ်ားႏ◌ွင္◌့သတင္◌းအခ်က�်ား ေ◌ ဖာ◌္◌ျပျခင္◌းကို ဂ�ုစိုက�ါ။ သင္◌့ေအ��ဖင္◌့ သင္◌့မိသားစု၏ 

လူမႈစာမ်က္◌ႏ◌ွာမ်ားမွ သတင္◌းအခ်က္အလက္ အခ်ဳိ႕ကိုဖယ�ွားခု◌ိင္◌း◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက 

settings မ်ာကို◌ျမွင္◌့တင္◌ျခင္◌းမ်ား လုပ�ိ�င္◌းရန္ လိုေ◌ကာင္◌း လိုေ◌ပ မည္။ 

အကဲဆတ�ည္◌့အလုေပ�ၾကာင္◌း ေအသးစိတ�ခ်က�လက�်ားကို မိသားစုႏ◌ွင္◌့ေမွ်၀ျခင္◌း မျပဳရန္ 

က�ၽမ္◌းက်င္ သူအခ်ဳိ႕ကအႀကံ◌ျပဳသည္။ ဤယတု◌ိ◌ၱေ◌ဗဒေသဘာအရ သင္၏ 

စံ◌ုစမ္◌းေ◌ထာက�ွမ္◌းမႈအလုပ္ေအၾကာင္◌းကိုမသိ သည္◌့ မိသားစု၀င�်ားကို 

အတင္◌းအက်ပ္စစ္ေ◌ဆးေ◌မး◌ျမန္◌း����တက္ တိုက�ိ�က��မ်ားက ပစ�ွတ�ားေ◌တာ့ မ��ဟုတ္ေ◌ပ။ 

သိုေ႔သာ◌္လည္◌း သင္◌့ကိုၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�န္◌ႏ◌ွင္◌့ အကဲဆတ္သည္◌့သတင္◌းအားလိုက္◌ျခင္◌းမွ 

ဟန္႔တား ����တက္ နည္◌းလမ္◌းတစ��အျဖစ္ သင္◌့မိသားစု၀င�်ားကို ပစ�ွတ�ား ◌ႏ◌ု◌ိင◌္ေ◌သးသည္။ 

သင္◌့ေကလးမ်ားကို အခ်ိန္◌ျပည္◌့ ေ◌စာင္◌့ေ◌ရွာက္ေ◌နသ��ွာ ေ◌ သခ်ာေ◌စရန္ 

အထူးဂ�ုစိုက�င္◌့သည္။ 

သင�ည ္ အခ်ိ��ာလတစ��တ����ား◌ျဖင္◌့ အလုပ�ာ၀န္ေ◌◌ျပာင္◌းလဲ◌ျခင္◌း 

လုပ္ေ◌ကာင္◌းလုပ◌္ႏ◌ု◌ိင◌္သည္။ ပို၍◌ျပင္◌းထ��ည္◌့ လုပ္ေ◌ဆာင�်က�်ားထဲ�တင္ မိသားစု၀င�်ားကို 

ယာယ ီ သို႔မဟုတ္ အၿမဲတမ္◌းေ◌နရာေ◌◌ျပာင္◌း ေ◌ ရႊ႕ျခင္◌းတို႔ပါ၀င�ည္။ သတင္◌းသမားမ်ားက 

အကူအညီေ◌ပး◌ႏ◌ု◌ိင◌္သည္◌့ ေအ◌ျခေအန�တင�ွိသည္◌့ CPJ သို႔မဟုတ္ 

အျခား◌ႏ◌ု◌ိင◌္ငံတကာအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားအား ဆ�က�ယ္◌ႏ◌ု◌ိင◌္သည္။ 

ေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့◌ျခင္◌း

ေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့◌ျခင္◌းသည္ လမ္◌းေ◌ပၚ�တင္ သတင္◌းသမားမ်ားအား ေ◌ နာက္ေ◌ယာင�ံလိုက�ည္◌့ ေ◌

ရွး�ိုးနည္◌းဗ်ဴဟာမ်ား မွသည္ ေ◌◌ျ ခရာလက�ာမက်န္ဘ◌ဲ အခ်က�လက�်ား◌ျဖတ��◌ႏ◌ု◌ိင◌္သည္◌့ 



အီလက��ရန္◌းနစ�ည္◌းမ်ားအထိ ပံ◌ုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး◌ျဖင္◌့လာတတ�ည္။ ပထေမရွ◌း�ိုးနည္◌းေ◌ဟာင္◌းကို 

အာဖရိကဦးခ်ဳိေ◌ဒသ◌ႏ◌ု◌ိင◌္ငံ◌ျဖစ�ည္◌့ အီ�စ�ရီးယား ◌ႏ◌ု◌ိင◌္ငံကဲ့သို႔ 

ေ◌ထာက�ွမ္◌းေ◌ရးပစၥည္◌းကိရိယာအကန္႔အသတ္◌ျဖင္◌့သာရွိသည္◌့ ဖိႏ◌ွိပ�ည္◌့အစိုးရမ်ားက 

မၾကာခဏ အသံ◌ုး◌ျပဳသည္။ ဒုတိယအီလက��ရန္◌းနစ�ည္◌းကိုေ◌တာ့ တ�ုတ္◌ႏ◌ု◌ိင◌္ငံကဲ့သို႔ 

ပစၥည္◌းကိရိယာမ်ား ေ◌ကာင္◌းေ◌ကာင္◌း ◌ျ ပည္◌့စံ◌ုသည္◌့ ေ◌

ထာက္လွမ္◌းေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ားရွိသည္◌့ ◌ႏ◌ု◌ိင◌္ငံမ်ား�တင္ ေ◌

က်ာခ်မ္◌းေ◌လာက�ည့◌္ထိေ◌ရာက�ႈ◌ျဖင္◌့ အသံ◌ုး◌ျပဳၾကသည္။ �လ��ဲ�သည္◌့ 

ဆယ��ႏ◌ွစ�ာလအမ်ားစုတစ္ေ◌လွ်ာက�ံ◌ုး�တင္ ကိုလံဘီယာေ◌ထာက�ွမ္◌းေ◌ရး ဌာနသည္ ◌ႏ◌ု◌ိင◌္ငံ၏ 

အထင�ွားဆံ◌ုးသတင္◌းေ◌ထာက�မ်ားအျပား၏ အီးေ◌မးလမ္်ားကိုၾကား◌ျဖတ္◌ျခင္◌း၊ 

ဖုန္◌းေ◌◌ျပာဆိုမႈ မ်ားကို ◌ျဖတ�ားေ◌ထာင္◌ျခင္◌း၊ ေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့◌ျခင္◌းမ်ားလုပ�ဲ�သည္။ 

တူနီးရွား◌ႏ◌ု◌ိင◌္ငံ�တင္ Zine El Abidine Ben Ali အစိုးရလက�က��တင္◌း�တင္ ေ◌

၀ဖန္ေ◌ရးသတင္◌းသမားမ်ားကို ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�န္◌ႏ◌ွင္◌့ သတင္◌းအခ်က�လက္ 
စုေ◌ဆာင္◌းရ�����ယ�်က္◌ျဖင္◌့ အစဥ�ၿမဲေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့မႈေ◌အာ�က�င�ားခဲ့သည္။ 

အာဖဂ��စၥတန္၊ အင�ိ�လာ၊ဘဂၤလားေ◌ဒ့ရွ◌္၊ ဘီလ◌ာ�ုစ္၊ ေ◌ ဘာ◌့စနီးယား

ဟာဇီဂိုဗီးနား၊ဘိုလီးဗီးယား၊ ◌ျ မ��ာ၊ က်ဴးဘား၊ အီေ◌�ကတာဂီနီ၊ အီရန္၊ ပါကစၥတန္၊ ရ၀မ�ါ၊ �ုရွ၊ 

သီရိလကၤ◌ာ၊ ဆူဒန္၊ ဆီးရီးယား၊ ထိုင္◌း၊ တပ္ေ◌မနစၥတန္၊ ယူကရိန္◌း၊ ဥဇဘက�စၥတန္၊ဗီယက�မ္၊ 

ယီမင္◌ႏ◌ွင္◌့ ဇင�ာေ◌�ဘ အပါအ၀င္ အျခား◌ႏ◌ု◌ိင◌္ငံ ေအတာ◌္မ်ားမ်ား�တင္ �ုပ�ိ�င္◌းဆိုင�ာ သို႔မဟုတ္ 

အီလက��ရန္◌းနစဆ္ိုင�ာနည္◌း◌ျဖင္◌့ ေ◌ စာင္◌့ၾကည္◌့သည္◌့◌ျဖစ�ပ္ မ်ားကို CPJ က 

မွတ�မ္◌းတင�ားသည္။ ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင���တင္ ၂၀၀၀ ◌ျ ပည္◌့�လန္◌ႏ◌ွစမ္်ားက 

ေအမရိကန္ေ◌ထာက္လွမ္◌းေ◌ရးဌာနသည ္ သတင္◌းသမားမ်ား၏ ေ◌◌ျ ပာဆိုမႈမ်ားကို 

အီလက��ရန္◌းနစ�ည္◌း◌ျဖင္◌့ ၾကား◌ျဖတ�ားေ◌ထာင�ဲ�ေ◌ၾကာင္◌း 

ေအမရိက��မ်ိဳးသားလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဌာနက ေ◌လ့လာဆန္◌းစစ��ေ◌ဟာင္◌းတစ္ဦးက MSNBC ကို ေ◌◌ျ

ပာ◌ျပခဲ့သည္။

သတင္◌းသမားမ်ားကို�ုပ�ိ�င္◌းဆိုင�ာေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့မႈသည္ အၾကမ္◌းဖက�ိ�က�ိ�က�ႈမ်ားမတိုင��င�င္ ေ◌

ရွေ႕◌ျပး အျဖစ�ာသည္။ ယူကရိန္◌းရွိ ◌ျ ပ��ဲေ◌ရး၀��ကီးဌာနသည္ ၄င္◌းတို႔၏ေ◌အးဂ်င္◌့မ်ားက 

သတင္◌းသမား Georgy Gongadze ကို ၂၀၀၀ ◌ျပည္◌◌့ႏ◌ွ�စ�င္ အစိုးရကလွ်ဳိ႕၀ွက�ကံစည◌္ကာ ◌ျ



ပန္ေ◌ပး�ဆဲၿပီး အသတ�ခံရမီက ေ◌ စာင္◌့ၾကည္◌့ခဲ့ေ◌ၾကာင္◌း ၀��ံခဲ့သည္။ ပါကစၥတ��ွိ Geo TV 
သတင္◌းေ◌ထာက္ ၀ါလီခ��ာဘာသည္ ၂၀၁၁ ခုႏ◌ွစ� အသတ�ခံရမီရက�နည္◌းငယ�လို�တင္ ေ◌

နာက�ွလိုက္◌ျခင္◌းခံခဲ့ရသ��� ၄င္◌း၏လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က္ မ်ားက CPJ ကိုေ◌◌ျပာပါသည္။ 

တိုက�ိ�က��ႏ◌ွစ္ဦးက ဘာဘာ၏ကားကိုၾကား◌ျဖတ�ားခဲ့ၿပီး ၄င္◌းအားေ◌သနတ္◌ျဖင္◌့ ဦးေ◌ခါင္◌းကို 

ေ◌လးခ်က္ လ��င္◌းကိုတစ�်က�စ�တ္သတ္◌ျဖတ�ဲ�ၾကသည္။ 

သင္၏လႈပ�ွားမႈမ်ား၊ ဆ�က�ယ္ေ◌◌ျပာဆိုမႈမ်ားႏ◌ွင္◌့ သတင္◌းလိုက�ည္◌့ပစၥည္◌းမ်ားကို 

ၾကားလူတစ္ဦးဦးက ၾကည္◌့ရႈ◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ ◌ျ ဖတ�ားေ◌ထာင္◌ျခင္◌းမ်ား ◌ျ ပဳေ◌နသ��� 

သင�ိ�းရိမ�ါက အကဲ◌ျဖတ�်င္◌့�တက�ႈကို က်ယ္ က်ယ္◌ျပန္႔ျပန္႔◌ျပဳလုပ�ါ။ အကဲဆတ���� 

ယူဆ◌ႏ◌ိုင္ေ◌လာက�ည္◌့မည◌္သည္◌့အရာကို သင��ပ္ေ◌နပါသလဲ။ သင္ သတင္◌းလိုက္◌ျခင္◌းကို 

တိုက�ိ�က�ႈဟု မ���က ထင္◌ႏ◌ိုင္ပါသလဲ။ မညသ္ည္◌့ ေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့သည္◌့ နည္◌းလမ္◌း မ်ားကို 

၄င္◌းတို႔ အသံ◌ုး◌ျပဳြဖယ�ွိပါသလဲ။ ၄င္◌းတို႔ေအ��ဖင့◌္ သင္◌့ေ◌နာက�ွ ေ◌ အးဂ်င္◌့မ်ားကို 

လိုက�ကည္◌့ခိုင္◌းြဖယ္ ပိုရွိ◌ႏ◌ိုင္သလား သို႔မဟုတ္ ၄င္◌းတို႔သည္ 

အီလက��ရန္◌းနစ္ေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့◌ျခင္◌းကို က�ၽမ္◌းက်င�ါသလား။ အ◌ႏ◌ၲရာယ ္ ေအနအထားႏ◌ွင္◌့ ◌ျ

ဖစ္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ်ရွိသည္◌့ ေ◌ ထာက�ွမ္◌းေ◌ရးနည္◌းလမ္◌းမ်ားကို တိုင္◌းတာၿပီးသည္◌ႏ◌ွင္◌့ 

သင္◌့လုပ္ေ◌ဆာင္ ခ်က�်ား ◌ျ ပဳ◌ျပင���ဥ္◌းစား◌ႏ◌ု◌ိင္သည္။ ထို◌ျပဳ◌ျပင�ႈထဲ�တင္ 

သင္၏လုပ�န္◌းဆိုင�ာႏ◌ွင္◌့ကိုယ္ေ◌ရးကိုယ�ာဆိုင�ာ ပံ◌ုမွ���ပ္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား၊ 

ပံ◌ုမွ���ားလာသည္◌့လမ္◌းေ◌ၾကာင္◌းမ်ားကို ေ◌◌ျ ပာင္◌းလဲ◌ျခင္◌းတို႔ပါ၀င�ည္။ အီလက��ရန္◌း 

နစ�က္�သယ�ႈမ်ား�တင္ သတင္◌းရင္◌း◌ျမစ�်ာ◌းႏ◌ွင္◌့ႀကိဳတင�ီစဥ�ားသည္◌့ 

လွ်ဳိ႕၀ွေက�ကၤတမ်ားအသံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌း၊ သင္◌့နာမည္◌ႏ◌ွင္◌့ 

ဆက�ပ�ႈမရွိသည္◌့ႀကိဳတင္ေ◌ြင◌ျဖည့◌္ဖုန္◌းမ်ားကို 

အသံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌း၊လွ်ဳိ႕၀ွက္ေသကၤတသံ◌ုးပ�ိုဂရမ�်ား တပ�င္◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳစိတ�်ေရသာအီးေ◌မးလ ္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက�က��က�်ား အသံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌းတို႔ ပါ၀င္ သည္။ 

အခန္◌း ၃။ သတင္◌းအခ်က�လက�ံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးကို ၾကည္◌့ပါ။  သင္◌့အယ�ီတာမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင္ဖက္ မ်ား၊ ေ◌ ဒသ�တင္◌းႏ◌ွင္◌့ ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံတကာသတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့အ�ဖဲ႕မ်ားကို 

ေအၾကာင္◌းၾကား���ည္◌း စဥ္◌းစားသင္◌့ သည္။ 



သင္◌့အိမ္ သို႔မဟုတ္ �ံုးခန္◌းအျပင္ဘ�က�င္ ေ◌ �တေ႕��မင္ေ◌နက်မဟုတ�ည္◌့ လူမ်ား သို႔မဟုတ္ 

ယာဥ�်ား အထူး သျဖင္◌့ တစ�ကိမ�က�ိ�၍ေ◌ပၚလာပါက သတိထားပါ။ 

သင�ည္ေ◌နာက�ွလိုက္◌ျခင္◌းခံေ◌နရသ��� သတိ◌ျပဳ မိ◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌့ 

အ◌ႏ◌ၲရာယက္ိုေ◌လွ်ာ့ခ်ဖို႔အခ်ိ��◌ႏ◌ု◌ိင္သည္။ သင္◌့လႈပ�ွားမႈမ်ားႏ◌ွင္◌့ ေ◌ နာက�ွလု◌ိက��မ်ား◌ျဖ�စ�ယ�ွိသူ 

မ်ားအား အကဲခတ္ေ◌စာင္◌့ၾက��န္ ယံ◌ုၾက��ိတ�်ရသူတစ္ဦးကို အကူအညီေ◌တာင္◌း◌ျခင္◌းသည္ ေ◌

စာင္◌့ၾကည္◌့မႈ အား အတည္◌ျပဳ◌ႏ◌ု◌ိင္သည္◌့ နည္◌းလမ္◌းတစ��◌ျဖစ�ည္။ သိုေ႔သာ◌္ 

တိက်သည္◌့လုပ�ံ�းလုပ�ည္◌းမ်ားကိုေ◌တာ့ ေ◌ လ့က်င္◌့ထားသည္◌့ က�ၽမ္◌းက်င��မ်ားကသာ 

ေအကာင္◌းဆံ◌ုးေ◌ပး◌ႏ◌ု◌ိင္သည္။ အခ်ဳိ႕ပုဂၢလိက လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးကုမၸဏီမ်ား သည္ 

သတင္◌းသမားမ်ားအားေ◌ပးသည္◌့ သင�န္◌း�တင္ ေ◌ စာင္◌့ၾကည္◌့မႈကိုသတိ◌ျပဳနည္◌းကိုပါ 

ထည္◌့�သင္◌းထား သည္။ နာက��က�ဲ ခ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးသင�န္◌းကိုၾကည္◌့ပ◌ါ။)

စည္◌းလံ◌ုးညီ�ညတ�ႈ

အ◌ႏ◌ၲရာယက္ိုမျပတ�မ္◌းႀကံ◌ဳေ◌�တ႕ရသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ား၏ေအ◌ျခေအန�တင္ 

သတင္◌းသမားအခ်င္◌းခ်င္◌း စည္◌းလံ◌ုးညီ�ညတ�ႈသည္ ေအရးႀကီးသည္။ ထိုကဲ့သိုေ႔သာ 

ေအ◌ျခေအနမ်ား�တင္ သတင္◌းသမားမ်ားလုပ္ေ◌ဆာင္ ◌ႏ◌ု◌ိင္သည္◌့ ေအကာင္◌းဆံ◌ုးေ◌◌ျခလွမ္◌းမွာ 

ပထမဆံ◌ုး ၄င္◌းတု႔ိ၏သတင္◌းခန္◌းမ်ားထဲ�တင္ စုစည္◌း◌ျခင္◌း၊ ထိုေ႔နာက္ ၄င္◌းတို႔၏ 

ၿမိဳ႕သို႔မဟုတ္ ေ◌ဒသ�တင္◌းရွိ အျခားသတင္◌းသမားမ်ာ◌း၊ သတင္◌းခန္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့စုစည္◌း◌ျခင္◌း၊ ေ◌

နာက�ံ◌ုး�တင္ တစ◌္◌ႏ◌ု◌ိင္ငံလံ◌ုး�တင္ စုစည္◌း◌ျခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ 

၁၉၈၉ �တင္ တည္ေ◌ထာင�ည္◌့ The Philippine Center for Investigative Journalism ◌ႏ◌ွင္◌့ 

ကိုလံဘီယာ ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံ၏ ၁၉၉၆ �တင္ တည္ေ◌ထာင�ည္◌ ့ Foundation for a Free Press ကဲ့သိုေ႔သာ 

အုပ��မ်ားသည္ သတင္◌းသမားမ်ားအားတိုက�ိ�က္◌ျခင္◌းကို ဟန္႔တားရာ�တင�ည္◌းေ◌ကာင္◌း၊ 

သတင္◌းသမားအမ်ဳိးမ်ဳိးအား တစ�� တစ�ည္◌းတည္◌း◌ျဖစ္ ေ◌ အာင��ပ္ေ◌ဆာင�ာ�တင�ည္◌းေ◌ကာင္◌း 

အဖိုးတန္ေ◌သာ အခန္◌းက႑မ်ားမွ ပါ၀င�ည္။ ဖိလစ�ိ�င�င�ာသည္ သတင္◌းသမားမ်ားကိုသတ္◌ျဖတ�ႈ 

ေအ◌ျခေအနကိုေ◌ဖာ◌္ထုတ�ပီး တာ၀��ွိသူမ်ားကို တရားစီရင္ေ◌စရန္ အာဏာပိုင�်ားကို 

�တန္◌းအားေ◌ပးခဲ့သည္။ ထိုပံ◌ုစံမ်ဳိးကို ◌ႏ◌ိုင္ငံလံ◌ုးဆိုင�ာ �ုပ�ံသတင္◌း ေ◌ထာက္◌ျဖစ�� Tim Lopes 
◌ျပန္ေ◌ပး�ဆဲ အသတ�ံရၿပီးသည္◌့ေ◌နာ�က�င္ ၂၀၀၂ က တည္ေ◌ထာင�ဲ�သည္◌့ Brazilian Association 

for Investigative Reporting ကလည္◌း လိုက��ပ�ဲ�သည္။ ဘရာဇီးအုပ��သည္ 



သတင္◌းမီဒီယာဆန္႔က်င�ိ�က�ိ�က�ႈမ်ားေအပၚ ေအရးယူေ◌ဆာ�င�က�န္ အာဏာပိုင�်ားကို �တန္◌းအားေ◌ပး 
ခဲ့သည္။ 

Committee to Protect Journalists ၊ ပါရီေအ◌ျခစိုက္ နယ�ည္◌းမျခားသတင္◌းေ◌ထာက�်ားအ�ဖဲ႕ႏ◌ွင္◌့ 

အျခားလူ႔ အြခင္◌့ေအရးေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့ေ◌ရးအ�ဖဲ႕မ်ားကဲ့သိုေ႔သာ 

◌ႏ◌ိုင္ငံတကာသတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့အ�ဖဲ႕မ်ားအား ဆ�က�ယ�န္ 

သတင္◌းသမားမ်ားသည္ေမႏ◌ွာင္◌့ေ◌ႏ◌ွးသင္◌့ေ◌ပ။ နာက��က�ဲ င  

သတင္◌းပညာဆိုင�ာအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားကို ၾကည္◌့ပ◌ါ။) ◌ႏ◌ိုင္ငံတကာအုပ��မ်ားသည္ 

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈေ◌အာ�က�င�လုပ��ပ္ေ◌နရသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ား၏ 

ေအနအထားကိုေ◌ဖာ◌္ထုတ္ေ◌ပး◌ႏ◌ိုင္ၿပီး ◌ႏ◌ိုင္ငံအာဏာပိုင�်ားက တံု႔◌ျပန္ေ◌ဆာ�င�က�န္ 

ဖိအားေ◌ပး◌ႏ◌ိုင္သည္။ 

ေအရးေ◌ပၚအစီအစဥ္ 

အ◌ႏ◌ၲရာယက္ိုမျပတ�မ္◌းႀကံ◌ဳေ◌�တ႕ရသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ေအရးေ◌ပၚအစီအစဥ�စ��ကို ◌ျ

ပင�ငထ္ား သင္◌့သည္။ ထိုအစီအစဥ�ဲ�တင္ သတင္◌းသမား၊ ၄င္◌း၏မိသားစု၀င�်ား၊ အယ�ီတာမ်ား၊ 

ကူညီရန္ လိုလိုလားလားရွိသည္◌့ အစိုးရတာ၀��ွိသူမ်ား၊ ◌ႏ◌ိုင္ငံ◌ျခားသံတမ��်ာ◌း၊ ေ◌ ဒသခံမ်ား၊ 
◌ႏ◌ိုင္ငံတကာသတင္◌း�လတ္ လ�ပ�င္◌့ႏ◌ွင့◌္ လူ႔အြခင္◌့ေအရးအ�ဖဲ႕မ်ား၏ 

ဆ�က�ယ���တင္◌းအခ်က�လက�်ား ပါသင္◌့သည္။ 

ထိုအစီအစဥ�ဲ�တင္ သတင္◌းသမားက အယ�ီတာႏ◌ွင္◌့မိသားစု၀င�်ားကို ဆ�က�ယ�ည္◌့ 

အႀကိေမ�ရအ�တက္ ◌ႏ◌ွ င္◌့ နည္◌းလမ္◌းအတိအက်မ်ား သတ�ွတ�ားသင့◌္သည္။ အစီအစဥ�ဲ�တင္ 

သတင္◌းသမားသည္ လတ�ေ◌လ◌ာၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈတစ��ကို လွ်ဳိ႕၀ွ�က�ာအခ်က္◌ျပ◌ႏ◌ိုင္မည္◌့ 

�ိုးစင္◌းေ◌သာလွ်ဳိ႕၀ွေက�ကၤတလည္◌းပါ၀င္ သင္◌့သည္။ လွ်ဳိ႕၀ွေက�ကၤတကိုလည္◌း 

သတင္◌းသမားက ႀကိဳတင�ီစဥ�ားသည္◌့ေ◌နရာ�တင္ ေ◌ �တ႕ဆံ◌ုလိသုည္ သို႔မဟုတ္ 

အျခားနည္◌းလမ္◌း◌ျဖင္◌့ဆ�က�ယ�ိ�သ��ိ�႔ကိုအခ်က္◌ျပ◌ႏ◌ိုင္ရန္ တီ�ထင္◌ႏ◌ိုင္သည္။ သတင္◌းသမား 
တစ္ေ◌ယာက္ အဆက��သယ္◌ျပ�တ�ားသည္◌့◌ျဖစ�ပ္မ်ဳိး�တင္ အယ�ီတာႏ◌ွင့◌္မိသားစု၀င္မ်ားက ေအရးယူ 
ေ◌ဆာ�င�က�ႈမျပဳခင္ မ��ွ်ၾကာေ◌အာင္ေ◌စာင္◌့သင္◌့သ��ိ� အစီအစဥ�ဲ�တင္ သတ�ွတ္ထားသင္◌့သည္။ 



ထို အစီအစဥ�ဲ�တင္ ရ�ပ�ာအလိုက္၊ ေ◌ ဒသအလိုက္၊ ◌ႏ◌ိုင္ငံတကာအလိုက္ ေ◌ ခၚဆိုရမည္◌့ အယ�ီတာ 
တစ္ဦးခ်င္◌းႏ◌ွင္◌့ အုပ��မ်ား၊ ခ်စ�င�သူမ်ား၏ ေအသးစိတ�ာရင္◌းလည္◌းပါ၀င�င္◌့သည္။ 

၁၀။ စိတ�ိစီးမႈဆိုင�ာတု႔◌ံျပန္◌ျခင္◌းမ်ာ◌း

စိတ�ဏ�ာရၿပီးေ◌နာက္ စိတ�ိစီးမႈသည္ သာမ��ဟုတ◌္ေ◌သာ◌ျဖစ�ပ�်ားေအပၚ 

ပံ◌ုမွန္တ◌ံု႔◌ျပ��ႈတစ��◌ျဖစ�ည္။ စိတ�ိစီးမႈသည္ စစ�တင္◌းေ◌ထာက�်ားကိုသာမက နာက်င�ႈ သို႔မဟုတ္ 

အသက�ံ◌ုးရႈ◌ံးမႈပါ၀င�ည္◌့ မ��ည္◌့ အျဖစ�ိ�းကိုမဆို သတင္◌းလိုက◌္ေ◌နသည္◌့ 

သတင္◌းသမားမ်ားလည္◌း ◌ျဖစ�တ္သည္။ ေ◌ သဒဏ္ေ◌ပးစီရင္◌ျခင္◌းမ်ား၊ 

ထိခ်င�ာထိပစ�တ္◌ျခင္◌းမ်ား၊ အၾကမ္◌းဖက�ံ◌ုး�ခဲ◌ျခင္◌းမ်ား၊ 

လိင�ိ�င္◌းဆိုင�ာတိုက�ိ�က္◌ျခင္◌း၊ေကလးသူငယ�်ားအား လိင�ိ�င�ာေမတာ◌္ေတရာ◌္◌ျပဳမူ◌ျခင္◌း၊ 

အိ�မ�င္◌းအၾကမ္◌းဖက�ႈ၊ မိမိကိုယ္ကိုယေ္◌ေသၾကာင္◌းႀကံ◌ျခင္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ အ◌ႏ◌ိုင္ 

အထက္◌ျပဳ◌ျခင္◌းမ်ားသည္ အ�လ��မင္◌းစိတ�ိစီးမႈကို◌ျဖစ္ေ◌စသည္◌့ သတင္◌းမ်ားထဲ�တင္ ပါ၀င�ည္။ 

စိတ�ဏ�ာရၿပီးေ◌နာက�ိတ�ိစီးမႈကို နည္◌းလမ္◌းမ်ားြစာ◌ျဖင္◌့ေ◌ဖာ◌္◌ျပတတ�ည္။ စိတ�ိစီးမႈကို 

ခံစားရသူတစ္ဦး ေအ��ဖင္◌့ တစ�ံ◌ုတရာသ����ေက်ၾကာင္◌း သို႔မဟုတ္ 

တစ��ခုကိုပိုၿပီးလုပ�င္◌့ေ◌ၾကာင္◌း ခံစားရသ��ွ�လဲ၍ ထပ�ပီးေ◌◌ျပာ◌ႏ◌ိုင္◌ျခင္◌းမရွိေ◌ပ။ 

◌ျဖစ�ပ�◌်ားထဲ�တင္ ၀င�ပါဘ◌ဲ ေ◌ ဘးမွၾကည္◌့ကာ သတင္◌းေ◌ရးသားရသည္◌့အလုပ�ိ� လုပ�သည္◌့ 

သတင္◌းသမားမ်◌ားအ�တက္ လူသားမ်ား၏အျဖစ�ိ�းမ်ားကို ေ◌ဘးမွၾကည္◌့ရံ◌ု 

ၾကည္◌့ေ◌န��ခင္◌းက စိတ�ံစားမႈဆိုင�ာဆံ◌ုးရႈ◌ံးမႈကို ◌ျ ဖစ္ေ◌ပေၚစသည္။ အမွ��ကယ္ေ◌တာ့ 

စိတ�ဏ�ာခံစားရသူမ်ားကို ေ◌ �တ႕ဆံ◌ု ေ◌မး◌ျမန္◌းရသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ 

က�ၽမ္◌းက်င္သူမ်ားက တစ�င္◌့ခံစိတ�ဏ�ာဟုေ◌ခၚသည္◌့အရာကို ထိေ◌�တ႕ႀကံ◌ဳေ◌�တ႕ရသည္။ 

ဓာတ�ံ◌ုႏ◌ွင္◌့ ဗီဒီယိုအယ�ီတာမ◌်ားသ��ည္◌း ထိတ�န္႔ြဖယ�ာဓာတ�ံ◌ုမ်ားကို 

တစ�ံ◌ုၿပီးတစ�ံ◌ုကို�င�ယ��ခင္◌းမွ စိတ�ဏ�ာရ◌ႏ◌ိုင္သည္။ အဆင္◌့တိုင္◌း�တင�ွိသည္◌့ 

သတင္◌းစီမံခန္႔ြခ◌ဲသူမ်ား သ��ည္◌း ၄င္◌းတို႔၏သတင္◌းေ◌ထာက�်ား�င�ိ�င�သည္◌့ အ◌ႏ◌ၲရာယမ္်◌ား 

အထူးသျဖင္◌့ ထိခု◌ိက�ႈသို႔မဟုတ္ အသက�ံ◌ုးရႈ◌ံးၿပီးေ◌န◌ာက�ိ�င္◌း�တင္ စီမံခန္႔�ခဲရာ
 

၌ 
စိတ�ဏ�ာ◌ျဖစ္◌ႏ◌ိုင္သည္။ 



စိ◌္တ�ိစီးမႈလကၡဏာမ်ား

စိတ�ိစီးမႈလကၡဏာမ်ားသည္ မၾကာခဏအား◌ျဖင္◌့ သိမ္ေ◌ြမ႕သည္။ သတင္◌းသမားတစ္ဦးသည္ 

ပို၍အစိုး�ိမ�ကီး မည္၊ စိတ�ိ�းမာ��ိ�း◌ျဖစ�ည္၊ အထီးတည္◌းေ◌နမည္၊ ထံ◌ုသလို◌ျဖစ္ေ◌နမည္၊ 

စိတ�ာတ�်မည္၊ ၀မ္◌းနည္◌းမည္၊ သို႔မဟုတ္ ေ◌ ဒါသျဖစ�ည္။ ထို႔◌ျပင္ စိတ�ံစားခ်က�်ားမွာလည္◌း 

တ��ငိမ္ေ◌��ခင္◌း သို႔မဟုတ္ တက�ိ�က�် လု◌ိက္◌ျဖစ္ေ◌နမည္။ �ုပ�ိ�င္◌းဆိုင�ာလကၡဏာမ်ား�တင္ 

အအိပ�စားမမွန္◌ျခင္◌း၊ ◌ႏ◌ွ လံ◌ုးခုန္◌ႏႈန္◌း◌ျမန္◌ျခင္◌း၊ ေ◌ ခ�ၽး�ထက္ ◌ျခင္◌း၊ 

�ုတ�ရက္ေ◌ၾကာက�ိတ္၀င္◌ျခင္◌း၊ ေ◌ ခါင္◌းကိုက္◌ျခင္◌း၊ မအီမသာ◌ျဖစ္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ 

�င�တ�ဲေမွအာင္◌့◌ျခင္◌းတို႔ ပါ၀င�ည္။ ပုဂၢိဳလ္ေ◌ရးႏ◌ွင္◌့ လုပ�န္◌းပိုင္◌းဆိုင�ာဆက�ံေ◌ရး�တင္ 

တင္◌းမာ◌ျခင္◌းသ��ည္◌း ◌ျ ဖစ္ေ◌နက်ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အရက�ိ�႔မဟုတ္ 

မူးယစ္ေ◌ဆး၀ါးကိုအ�လဲသံ◌ုး◌ျခင္◌းမ်ားလည္◌း◌ျဖစတ္တ္သည္။ အျခားလကၡဏ◌ာမ်ားထဲ �တင္◌္ 

စိတ�သက�သာ◌ျဖစ�သည္◌့ ခံစားမႈမ်ားကို ေ◌ ဖ်ာက�စ�ိ�႔ႀကိဳးစားသည္◌့အလား 

အာသာဆႏၵျဖင္◌့လုပ�ိသည္◌့ အျခားအျပဳအမူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အလုပ�ိ�ပံ◌ုမွ��ဟုတ္ဘ◌ဲ 

တအားစူးစိုက္◌ျခင္◌းလည္◌းပါ၀င�ည္။ 

စိတ�ဏ�ာရၿပီးေ◌နာက�ိတ�ိစီးမႈသည္ သတင္◌းသမားမ်ားအၾကား�တင္ မ��ွ်◌ျဖစ္ေ◌နၾကပါလဲ။ 

ဂ်ာမ��ညာရွင္ မ်ား◌ျဖစ�ည္◌့ Teegen ◌ႏ◌ွင္◌့ Grotwinkel တို႔က ၂၀၁၁ �တင္ 

ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင��ႏ◌ွင္◌့ ေဥရာပ�တင္ အလုပ��ပ္ေ◌နၾကသည္◌့ သတင္◌းသမားအမ်ားစုကို 
◌ျပဳလုပ�ဲ�သည္◌့ေ◌လ့လာမႈတစ�ပ�ရ ရွစ္ဦး�တင္ တစ္ဦး ေ◌က်ာ◌္မွာ အ�လ��က�ၽံစိတ�ိစီးမႈ သို႔မဟုတ္ 

စိတ�ဏ�ာ◌ျဖစ�ပီးေ◌နာက�ိတ�◌ိစီးမႈေ◌ရာဂါ (post-traumatic stress disorder) 
လကၡဏာမ်ားရွိေ◌နဆဲ◌ျဖစ���ိ� ◌ျ ပေသနသည္။ ေကနဒါလူမ်ိဳး စိတ္ေ◌ရာဂါအထူးကု ဆရာ၀န္ 

Anthony Feinstein ဦးေ◌ဆာင�ည္◌့ ၂၀၀၂ ေ◌ လ့လာမႈတစ��ပ�င္ စစ�တင္◌း ေ◌ထာက္ေ◌လးဦး�တင္ 

တစ္ဦးထက�ိ�ေ◌သာသူမွာ အ�လ��က�ၽံစိတ�ိစီးမႈလကၡဏာမ်ားရွိေ◌နဆဲကို ◌ျ ပသသည္။ 

သတင္◌းသမားအခ်င္◌း ခ်င္◌းအၾကား◌ျဖစ္ေ◌စ သို႔မဟုတ္ 

သတင္◌းသမားမ်ားႏ◌ွင္◌့၄င္◌းတို႔၏ႀကီးၾကပ��မ်ားအၾကား◌ျဖစ္ေ◌စ အလု�ပ�င��တင္◌း 

ပဋ◌ိပကၡမ်ားသည္ စိတ�ဏ�ာေအပၚပုဂၢိဳလ�စ္ဦး၏ တု႔ံ◌ျပ��ႈမ်ားကို ပို၍ဆိုးေ◌စ◌ႏ◌ု◌ိင◌္သည္။ 

သတင္◌းသမားေ◌�တဆိုတာက ဒူေ◌ပနာေ◌ပခံတဲ့အမ်ိဳးပါ  လို႔ Dart Center for Journalism & 

Trauma ရဲ႕အမႈ ေ◌ဆာင�ါ�ိုက�ာ◌ျဖစ�� ဘ�ုစ�ွာပီ�ိုက ၾသေစၾတ◌းလ◌်ႏ◌ု◌ိင◌္ငံ မဲလ��န္◌းမွာ ၂၀၁၀ 



ကေ◌◌ျပာခဲ့ဖူးပါသည◌္။ ဒါေ◌ပ မယ္◌့ စိတ�ိ�င္◌းဆိုင�ာအနာတ��ဖစ�ႈကိုေ◌တာ့ 

မီးသတ�မားေ◌�တ၊ရဲအရာရ◌ွိေ◌�တ၊ ေ◌ ဆး၀န္ထမ္◌းေ◌�တ ဒါမွမဟုတ္ စစ�ားေ◌�တထက္ေ◌တာ့ 

ေမလ်ာဘ့◌ဲခံၾကရ◌ႏ◌ု◌ိင◌္ပါတယ္။ ဒါေ◌ၾကာင္◌့မို႔ က�ၽန္ေ◌တာ◌္တို႔ေအနနဲ႔ သင�န္◌းေ◌�တ၊ 

စိတ္ ပိုင္◌းဆု◌ိင�ာပံ့ပိုးမႈေ◌�တနဲ႔ ဒီ◌ျပႆနာေ◌�တကို သိနားလ��ဲ�ေ◌ခါင္◌းေ◌ဆာင�ႈပိုင္◌းလိုအပ�ါတယ္

စိတ�ဏ�ာရၿပီးေ◌နာက�ိတ�ိစီးမႈေ◌ရာဂါ (PTSD) မွာ ဗီယက�မ��စ�ဲကျပ��ာသည္◌့ ေအမရိက��စ္◌ျပ��်ားႏ◌ွင္◌့ 

အလုပ္ လုပ�ဲ�သည္◌့◌့ ဆရာ၀��်ားက ၁၉၈၀ မွာသတ�ွတ�ဲ�သည္◌့ ေ◌ ရာဂါတစ��◌ျဖစ�ါသည္။ 

ဤေ◌ရာဂါထဲ�တင္ သံ◌ုးေ◌လးလ သို႔မဟ◌ုတ္ ထို႔ထက�ိ�ၾကာသည္◌့ 

�လ��လဲကၡဏာမ်ားပါ၀င္ေ◌နသည္။ ထိုေ◌ရာဂါထဲ�တင္ စိတ္ ပိုင္◌းဆိုင�ာအရာ 

အထီးတည္◌းေ◌နလို◌ျခင္◌းသို႔မဟုတ္ ထံ◌ုထိုင္◌းထိ◌ုင္◌း◌ျဖစ္ေ◌��ခင္◌း၊ 

အ�လန္ေ◌ၾကာ�က�ံ႕◌ျခင္◌း၊ ေ◌ ဒါသ ◌ျဖစ္◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ အျပစ�ွိသလိုခံစား��ခင္◌း၊ 

မလုပ◌္ႏ◌ု◌ိင◌္မကိုင္◌ႏ◌ု◌ိင◌္◌္◌ျဖစ္◌ျခင္◌း၊ ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈဟုထင�ားသည္◌့ 

အရာမ်ားအ�လ��မင္◌းသတိထား◌ျခင္◌း၊ စိတ္၀င�ားမႈေ◌လ်ာ့နည္◌း◌ျခင္◌းႏ◌ွင့◌္ 

စိတ�ႈပ္ေ◌�ထး◌ျခင္◌းတို႔ျဖစ�ည္။    

PTSD သည္ ဦးေ◌ႏ◌ွာက��တင္◌းက အာရံ◌ုေ◌ၾကာ�က��က�်ားအခ်င္◌းခ်င္◌း ဆ�က�ယ�လုပ��ပ�ံ◌ုကို ေ◌

နာက�ပ္ ေ◌◌ျ ပာင္◌းလဲေ◌စ◌ႏ◌ု◌ိင◌္သည္။ ထိုေ◌◌ျပာင္◌းလဲမႈမ်ားက အတိတ�ေအ�တ႕အႀကံ◌ဳမ်ား ◌ျ

ပ����ံစား��ခင္◌းကို◌ျဖစ္ေ◌ပၚ ေ◌စ◌ႏ◌ု◌ိင◌္သည္  ဟု U.S.Veterans Association's National Center 

for Post-Traumatic Stress Disorder ၏ အမႈေ◌ဆာင�ါ�ိုက�ာ◌ျဖစ�� Matthew Friedman 
ကမွတ�်က္◌ျပဳပါသည္။ မကုသဘ◌ဲထားပါက PTSD သည္ ေ◌ �သးတိုးကဲ့သို႔ပင္ 

က်န္◌းမာေ◌ရးေအ◌ျခေအနကို ပိုၿပီးဆိုး�ရားေ◌စ◌ႏ◌ု◌ိင◌္သည္။ 

သတင္◌းေ◌ကာင္◌းမွာ ဆရာ၀��်ားက စိတ�ဏ�ာရၿပီးေ◌နာ�က�ံ႔ၿဖိဳးမႈ◌ျဖစ�ဥ�ိ�သ��ိ� 

သက္ေ◌သျပႏ◌ူ◌ိင္ၿပီ◌ျဖစ္ သည္။ အင�တ��က�ဲတဲ့အေ◌◌ျခေအနတစ��နဲ႔ �ုန္◌းက��င�ိ�င�ပီးတဲ့ေ◌နာက္ ေ◌

ပၚ�ထက�ာခဲ့တဲ့ အျပဳ ေသဘာေ◌ဆာင္တဲ့ေအ◌ျပာင္◌းအလဲ တစ��ေအၾကာင္◌းကို ေ◌◌ျ

ပာေ◌နတာ◌ျဖစ�ါတယ္  ဟု University of North Carolina at Charlotte မွ 

စိတ္ေ◌ရာဂါအထူးကုဆရာ၀န္ Lawrence G.Calhoun က ၂၀၀၅ �တင္ The Washington Post ကို ေ◌◌ျ

ပာခဲ့ပါသည္။ စိတ�ဏ�ာရၿပီးေ◌နာ�က�ံ႔ၿဖိဳးမႈ◌ျဖစ��ဥ�င္ မိမိကု◌ိယ္ကိုယပ္ို၍တ��ိ�း ထား◌ျခင္◌း၊ 

အျခားသူမ်ားႏ◌ွင္◌့ ဆက�ံေ◌ရးပို၍ေ◌ကာင္◌းလာ◌ျခင္◌း၊ ◌ျ ပႆနာမ်ားကိုေ◌◌ျဖရွင္◌း◌ႏ◌ု◌ိင◌္ြစမ္◌း 



ပိုေ◌ကာင္◌းလာ ◌ျ ခင္◌း၊ ◌ျ ပ����်န္◌းမာလာရံ◌ုသာမက 

စိတ�ဏ�ာရသည္◌့ေအ�တ႕အႀကံ◌ဳကိုေ◌က်ာ◌္လႊ◌ားၿပီး ပိုမိုြဖံ႔ၿဖိဳးလာသည္◌ ့ ေ◌နာက�ိ�င္◌း 

ဘ၀ေအ◌ျခေအနကို ပိုမိုတ��ိ�းထား◌ျခင္◌းတို႔ ပါ၀င�ည္။ 

မိမိကု◌ိယ�ိ�ယ��ုစိုက္◌ျခင္◌း

သင္◌့ေအ��ဖင္◌့ စိတ�ဏ�ာေရနၿပီဆိုသ��ိ� အသိအမွတ္◌ျပဳလက�ံ◌ျခင္◌းသည္ 

အခက�ဲဆံ◌ုးေ◌◌ျခလွမ္◌း◌ျဖစ�ည္။ သတင္◌းသမားမ်ားႏ◌ွင့◌္ စစ�ားမ်ား�တင္ 

တူညီေ◌သာအရာတစ��ရွိသည္။ ထိုအရာမွာ အုပ��ႏ◌ွစ��စလံ◌ုး၏ အင�ား ႀကီးမားေ◌သာယဥ္ေ◌က်းမႈက 

စိတ�ဏ�ာရမႈ၏�ိုက�တ္◌ျခင္◌းကို အသိအမွတ္◌ျပဳရန္ ◌ျငင္◌းဆန္◌ျခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ 
က�ၽန္ေ◌တာ◌္တို႔ယဥ္ေ◌က်းမႈက ဒါကိုလက�ံဖို႔အဆင�င္◌့◌ျဖစ�ပီလားဆိုတာကို 

ေမသခ်ာေ◌သးပါဘူး  ဟု ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင��၏ ၾကည္◌းတပ�စ္ဦးစီးမွဴး ဗိုလ�်ဳပ�ကီး George 

W.Casey Jr. က နယူးေ◌ယာက္ တု◌ိင္◌းမ�တင္◌းစာကို ၂၀၀၉ �တင္ ေ◌◌ျ ပာခဲ့သည္။ 

စိတ�ံစားမႈဆိုင�ာဖိစီးမႈကို ကို�င�ယ္ေ◌◌ျဖရွင္◌း���ိ�အပ�်က္ကို 

သူ႔ေအပါင္◌းအသင္◌းေ◌�တနဲ႔ပဲအတူ�တဲၿပီး ဘီယာေ◌သာက�်င�ဲ�  ငယ��ယ��ယ�ယ�ပ�ားတစ္ေ◌ယာက္ 

အား ရွင္◌း◌ျပဖို႔က ခက�ဲ◌ႏ◌ု◌ိင◌္သ��� သူေက◌ျပာပါသည္။

သတင္◌းသမားမ်ားသည္ မိမိကု◌ိယ္ကု◌ိယ္ မ��ဲ�သို႔ဂ�ုစိုက�မ��ိ� ေ◌ လ့လာသင္◌့သည္။ 

ခဏေ◌လာက�နား ယူ◌ျခင္◌းကလည္◌းအဖိုးမျဖတ္◌ႏ◌ု◌ိင◌္ေ◌ပ။ ထို႔အတူ 

သတင္◌းလိ◌ုက�ည္◌့နယ�ယ�သစ္ beat) လိုအပေ္◌နၿပီဟု 

အယ�ီတာကိုေ◌◌ျပာ���တၱိေ◌ြမး◌ျခင္◌းကလည္◌း အဖိုးတ��ည္။ ပို၍ေအရးႀကီးသ�� သင္◌့ကိုယ�င္ 

၀မ္◌းနည္◌း ြခင္◌့◌ျပဳ◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ ကိုယ�ိ�င�ိတ�ံစားမႈေအ�တ႕အႀကံ◌ဳမ်ားရယူ◌ျခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ 

သိပၸ◌ံနည္◌းက်က�ၽမ္◌းက်င္သူမ်ား အဆိုအရ ေ◌ လ့က်င္◌့ခန္◌းပံ◌ုမွ���ပ္◌ျခင္◌းသည္ 

စိတ�ိစီးမႈကိုေ◌လ်ာ့ပါးေ◌စသည္။ The National Institute of Health National Center for 

Complementary and Alternative Medicine က ေ◌ ယာဂ၊ တိုက�်ိ၊ က်ိကုန္◌း ◌ႏ◌ွ င္◌့ 

တရားထိုင္◌ျခင္◌းကဲ့သို႔ စိတ္◌ႏ◌ွင့◌္�ုပ္ေ◌လ့က်င္◌့ခန္◌းမ်ားသည္ 

အက်ဳိ◌းရွိ◌ႏ◌ု◌ိင◌္သ���တင္◌ျပထားသည္။ 



သင္◌့စိတ�ံစားမႈမ်ားကို ထုတ္ေ◌ဖာ◌္ေ◌◌ျပာဆို◌ျခင္◌းသည္ စိတ�ိစီးမႈကိုေ◌လွ်ာ႔ႏ◌ူ◌ိင�ည္◌့ ေ◌

နာက�ည္◌းလမ္◌းတစ��◌ျဖစ္ သည္။ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ ၄င္◌းတို႔၏ေအ�တ႔အႀကံ◌ဳမ်ားကို 

အခ်င္◌းခ်င္◌းေ◌�ဆးေ◌ႏြ◌း◌ျခင္◌းမွ အက်ဳိးရွိ◌ႏ◌ု◌ိင္သည္။ ေ◌�ဆးေ◌ႏြ◌းရန္ေ◌နရာက 

သတင္◌းခန္◌းထဲေမွနရာတစ�� သို႔မဟုတ္ အနီးအနားေကကာ◌္ဖီဆိုင�ည္◌း ◌ျ ဖစ္◌ႏ◌ု◌ိင◌္သည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ အခ်င္◌းခ်င္◌းအၾကား�တင္ ေ◌◌ျ ပာဆိုေ◌�ဆးေ◌ႏြ◌းမႈမ်ား◌ျဖစ္ေ◌စရန္ 
အြခင္◌့အလမ္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ ေ◌ �ဆးေ◌ႏြ◌း�ပဲမ်ားကို သတင္◌းခန္◌းစီမံခန္႔�ခဲသူမ်ားက 

ကူညီဖ��ီးေ◌ပးသင္◌့သည္။ က�ၽ�� တကယ�ိ�အပ�ဲ�တာက ◌ျ ဖစ�ဲ�တာေ◌�တ အားလံ◌ုးကို 

မိတ္ေ◌ေ�ဆ�တနဲ႔ျပန္ေ◌◌ျပာင္◌းေ◌◌ျပာဖို႔ အခ်ိ��ါပဲ  လို႔ The Oklahoman မွ Penny Owen က 

၁၉၉၅ ခုႏ◌ွစ္က Oklahoma City ဖက�ရေယ�ဆာက�အံ◌ုဗံ◌ုးေ◌ပါ�က�ဲမႈ◌ျဖစ�ပီးေ◌နာက�ိ�င္◌း Dart Center 
◌ႏ◌ွင္◌့ အင�ာ ဗ်ဴးတစ���တင္ ေ◌◌ျ ပာခဲ့သည္။ က�ၽ��တို႔ေ◌�သးေ◌အး�သားလိုက္တဲ့အခ်ိ��ွာ 

အားလံ◌ုးက ဗံ◌ုးေ◌ပါ�က�ဲမႈနဲ႔ပတ�က�ပီး ၿငီးေ◌ြငေ႕နၾကတာဆိုေ◌တာ့ 

အဲဒီလိုအႀကီးအက်ယ္◌ျပ��ပီးေ◌�ဆးေ◌ႏြ◌းတာမ်ိဳး မရခဲ့ဘူး

မ��ည္◌့ေ◌နရာ◌ျဖစ္ေ◌စ ထိုေ◌နရာသည္ သတင္◌းသမားမ်ား အခ်င္◌းခ်င္◌း 

ရ�င�င္◌့���ံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌သာေ◌နရာ၊ သူတို႔ကို မ���ကမွ် လာၿပီး အကဲ◌ျဖတ္◌ျခင္◌းမရွိေ◌သာေ◌နရာ ◌ျ

ဖစ�င္◌့သည္။ 

ေ◌�ဆးေ◌ႏြ◌◌းအႀကံေ◌ပးသူ counselor) တစ္ဦးကိုေ◌◌ျပာ◌ျပ◌ျခင္◌းသည္ 

စိတ�ိစီးမႈခံစားေ◌နရသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ား အ�တက္ ေ◌နာက�ပ�ည္◌းလမ္◌းတစ��◌ျဖစ�ည္။ The Dart 

Center က စိတ္ေ◌ရာဂါကုဆရာ၀��စ္ဦးေ◌�ရးခ်ယ္ ရန္ လမ္◌းညႊ��ိ�ေ◌ပးထားပါသည္။ 

စိတ္ေ◌ရာဂါကုဆရာ၀��မ်ားအျပားသည္ စိတ�ဏ�ာရၿပီးေ◌နာက္ စိတ္ 
ဖိစီးမႈကိုကုသသည္◌့ေအ�တ႕အႀကံ◌ဳရွိၾကပါသည္။ 

မိတ္ေ◌�ဆတစ္ေ◌ယာက�ညႊန္◌းလိုက�ည္◌့ေ◌နရာသ��ည္◌း ေ◌

�ဆးေ◌ႏြ◌းအႀကံေ◌ပးသူေ◌ကာင္◌းရွာေ◌�တ႕ဖိ◌ု႔ စသင္◌့သည္◌့ေ◌နရာ◌ျဖစ�ည္။ 

အခ်ဳိ႕က်န္◌းမာေ◌ရးအာမခံအစီအစဥ�်ား ကလည္◌း ကု��်စရိတ�်ားကိုေ◌ပးလိမ္◌့မည္။ အခန္◌း၁။ 

အာမခံရယူ◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ေ◌ နာက��က�ဲ ဂ  အာမခံေ◌ပးသူ မ်ား ကိုၾကည္◌့ပါ။) 
တခ်ဳိ႕ယဥ္ေ◌က်းမႈမ်ားက စိတ�ဏ�ာရၿပီးေ◌နာက္ စိတ�ိစီးမႈကို လက�ံအသိအမွတ္◌ျပဳရန္ 

ပို၍◌ျငင္◌းဆ��တ�ည္။ ဤေအၾကာင္◌းအရာႏ◌ွင္◌့ ပတ�က္၍သိနားလ��ႈနည္◌းသည္◌့ 



◌ႏ◌ိုင္ငံမ်ား�တင္ေ◌နထိုင္ေ◌န သည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားသည္ Dart Center ၏၀က��ိ�က�ိ� 

ၾကည္◌့���ႀကံေ◌ပးလိုသည္။   

နိဂံ◌ုး  အနာဂတ�မာၻ

သတင္◌းသမ◌ားမ်ားႀကံ◌ဳေ◌�တေ႕နေရသာ အ◌ႏ◌ၲရာယက္ ေ◌◌ျ မာက္◌ျမားလွြစာပင္◌ျဖစ�ါသည္။ 
သတင္◌းသမားမ်ားအေ◌ပၚ အက်ယ္◌ျပန္႔ဆံ◌ုးႏ◌ွင္◌့ လ�က�တ�ပယ��ဖစ�ံ◌ုးတိုက�ိ�က�ႈမ်ားမွာ 

ဒီမိုေကရစီနည္◌းက်ျပဳ◌ျပင္ေ◌◌ျပာင္◌းလဲေ◌ရး မ်ားကို ေ◌ တာင္◌းဆိုသည္◌့ အံ◌ုၾ�ကမႈမ်ားအ�တင္◌း 

၂၀၁၁ �တင္ ◌ျ ဖစြ္ပာ◌းခဲ့သည္။ အီဂ်စ္◌ႏ◌ိုင္ငံရွိ အစိုးရ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားႏ◌ွင္◌့ အာဏာရပါတီ၏ 

စစ��ပ��မ်ားက မွတ�ိသေမွ်ခတ�ာလမ်ားအ�တင္◌း ပိုမိုတိုေ◌တာင္◌းသည္◌့အခ်ိန္ ကာလငယ�္တင္ 

သတင္◌းသမားေအတာ◌္မ်ားမ်ားကို တိုက�ိ�က�ဲ�သည္။ ◌ႏ◌ိုင�ံစံ◌ုမ◌ွသတင္◌းသမားမ်ားမွာ တိုက�ိ�က္ 
ခံ��ခင္◌းသို႔မဟုတ္ ဖမ္◌းဆီး◌ျခင္◌းခံခဲ့ရသည္။ အၾကမ္◌းဖက�ႈႏ◌ွင္◌့ကန္႔သတ�◌ႈမ်ား 

က်ယ�်ယ္◌ျပန္႔ျပန္႔ျဖစြ္ပာ◌းေ◌��ခင္◌း က အစိုးရမ်ားႏ◌ွင္◌့ အျခားသူမ်ားအား 

တာ၀��ံေ◌စ����ပ္ေ◌ဆာင�ာ�တင္ သတင္◌းသမားမ်ားပါ၀င�သည္◌့ အဖိုးတန္အခန္◌းက႑ကို 

မီးေ◌မာင္◌းထိုး◌ျေပနသည္။ 

သိုေ႔သာ◌္ နည္◌းပညာက သတင္◌းမ်ားပ�႕◌ႏ◌ွံ႔ပံ◌ုနည္◌းလမ္◌းမ်ားကို 

အလ်င��မန္ေ◌◌ျပာင္◌းလဲပစ္ေ◌နသည္။ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးအ ဆင္◌့သတ�ွတ�ားသည္◌့ 

ေအမရိက��ံတမ��ာေ◌ပးစ◌ာယူမ်ား၊ မွတ�မ္◌းမွတ�ာမ်ားကို  WikiLeaks က ၂၀၁၀ ◌ႏ◌ွ င္◌့ ၂၀၁၁�တင္ 

ြဖင္◌့ခ်ခဲ့◌ျခင္◌းက သတင္◌းအခ်က�လက�ီးဆင္◌းမႈ�တင္ ကမာၻ◌ႏ◌ွင္◌့ခ်ီသည္◌ ့ ေ◌တာ◌္လွန္ေ◌ရး 
◌ျဖစ္ေ◌နသည္ကို မီးေ◌မာင္◌းထု◌ိး◌ျပလိုက�ည္။ အစိုးရမ်ားႏ◌ွင္◌့ ၄င္◌းတို႔၏ မဟာမိတ�်ားက 

ထု◌ိစီးဆင္◌းမႈကို�ပ�န္႔ရန္ တက�က��ကၾ�ကႀကိဳးစားေ◌ေနၾကာင္◌း CPJ 
သုေ◌တသနကျေပနသည္။ တစ�မာၻလံ◌ုး�တင္ ေ◌ ထာ�င�င္◌းအက်ဥ္◌းခ် ခံထားရသည္◌့ 

သတင္◌းသမားမ်ား၏ထက္၀က�န္႔မွာ သူလွ်ဳလိုပ္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌တာ◌္လွ်ဳိ႕၀ွက�်က�်ားကို 
ေ◌ဖာက�်က္◌ျခင္◌းကဲ့သု◌ိ႔ ◌ႏ◌ိုင္ငံေ◌တာ◌္ဆန္႔က်င◌္သည္◌့ ပုဒ�မ်ား◌ျဖင္◌့ ေ◌

ထာင�်ခံရ◌ျခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ ထို႔◌ျပင္ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္္ ႀကံ◌ဳေ◌နရသည္◌့သူမ်ားက 

သတင္◌းလုပ�န္◌း၏ေ◌◌ျပာင္◌းလဲေ◌နသည္◌့ သဘာ၀ကို ထင�ပ္ေ◌နသည္။ မ��ည္◌့ အခ်ိ���င္◌ျဖစ္ေ◌စ ေ◌

ထာင�်ခံရသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ား၏ ထက္၀က�န္႔သည္ အဓိကအား◌ျဖင့◌္ �အ��ိ�င္◌း�တင္ 



အလုပ��ပ�ကသူမ်ား◌ျဖစ�ပီး တစ္၀က�န္႔မွာ အ�လတ္တန္◌းသတင္◌းသမားမ်ား◌ျဖစ�ကသည္။ ◌ႏ◌ွ

စ�ဥ္◌ႏ◌ွစ�ိ�င္◌း ထို အခ်ဳိးအစားမွာ ႀကီး�ထားလ◌်က�ွိသည္။ 

အသစ္◌ျဖစ�ည္◌့ �အ��ိ�င္◌းမီဒီယာ�က��က�်ားသ��ည္◌း ပိုမ်ားလာသည္။ အခ်ဳိ႕�က��က�်ားသည္ သမား 
�ိုးက်သတင္◌းပံ◌ုစံမ်ားေ◌ပၚ�တင္ မူတ���ပ�ိ�င�ကၿပီး အျခား�က��က�်ားေကတာ့ သတင္◌းသမားမ်ားကို 

အ�လတ�တင္◌းသမားမ်ား အသိုက�၀န◌္◌းအျဖစ��စည္◌းထားသည္။ ဒုတိယအမ်ဳိးအစား�တင�ါ၀င�ည္◌့ 

သတင္◌း သမားမ်ားသည္ မၾကာခဏအား◌ျဖင္◌့ 

တိုက�ိ�င�တင္◌းသမားမ်ားၾကာရွ���ာခံစားခဲ့ရသည္◌့ အာမခံႏ◌ွင္◌့ဥေပဒ ေ◌ ၾကာင္◌းအေရထာက�ံမႈ 

အပါအ၀င္ အ�ဖဲ႕အစည္◌းဆိုင�ာပံ့ပိုးမႈမရွိဘဲႏ◌ွင္◌့ အလုပ��ပ�ကရသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေ◌◌ျ

ပာင္◌းလဲေ◌နၿပီး အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္္မ်ားေ◌သာေအနအထား�တင္ 

ေအ◌ျခခံစည္◌းမ်ဥ္◌းအခ်ိဳ႕၏လမ္◌းညႊ��ႈကိုခံယူပါ။ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရး ကိစၥမ်ားႏ◌ွင္◌့ပတ�က�ပီး 

အျပည္◌့အ၀သိထားပါ။ သင္◌့လံုၿခံ◌ဳေ◌ရးကို အဓိကထားၿပီးစဥ္◌းစားပါ။ သတင္◌းလိုက�န္ 

တာ၀န္ေ◌ပးခံရတိုင္◌း သင္◌့ကိုယ�င�်က်န��ပင�င�ါ။ သတင္◌းနယ�ယ�ဲ�တင္ အျခားသတင◌္◌းသမားမ်ားကို 

ရွာၾကည္◌့ပါ။ ၿပီးလွင်္ သတင္◌းလုပ�န္◌းမစမီ၊ လုပ္ေ◌နစဥ္◌ႏ◌ွင္◌့ လုပ�ပီးသည္◌့အခါ သင္◌့ကိုယ�င္ 

သတိထားပါ။

ေ◌နာက��က�ဲ က  စစ္ေ◌ဆးၾကည္◌့ရမည္◌့စာရင္◌းမ်ား

ကိုယ္ေ◌ရးကု◌ိယ�ာပစၥည္◌းမ်ား

သီးသန္႔လိုအပ�်က�်ား�ွင္◌့ ◌ျ ဖစ◌္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ်ရွိသည္◌့စိန္ေ◌ခၚမႈမ်ားေ◌ပၚမူတ��ပီ◌း 

သတင္◌းသမားမ်ားေအ��ဖင္◌့ ေ◌ အာက�ါစာရင္◌းမွ ပစၥည္◌းမ်ားကိုေ◌�ရးခ်ယ���ဥ္◌းစားသင္◌့သည္။ 

ထို႔◌ျပင္ အသံ◌ုး၀င္ေ◌ကာင္◌း၀င္◌ႏ◌ိုင္မည္◌့ အျခား ကိရိယာမ်ားကိုလည္◌း 

ဗ်ဴဟာေ◌◌ျမာက�ဥ္◌းစားသင္◌့သည္။ သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းအမ်ားအျပားေကတာ့ ထုပ�ိ�း ထားသည္◌့ 

ေအရးေ◌ပၚအိတ�ိ� အိ�မ�င�စ�ံ◌ုး၊ ရံ◌ုး�တင�စ�ံ◌ုးႏ◌ွင္◌့ ကိုယ�ိ�င္ သို႔မဟုတ္ သတင္◌းဌာန၏ ယာဥ�ဲ�တင္ 

တစ�ံ◌ုးထားရန္ အႀကံေ◌ပးပါသည္။

သင္◌့ကိုယ္ေ◌ပၚ�တင္ သို႔မဟုတ္ သင္◌့ပစၥည္◌းကိရိယာမ်ားထဲ�တင္




အကယ္၍သင္◌့ေအ��ဖင္◌့ ပဋ◌ိပကၡနယ္ေ◌◌ျမထဲ�တင္ေ◌ရာက္ေ◌နပါက သင္◌့ပိုက�ံအိတ�ဲ�တင္ ေ◌

�သးလွဴ�ွင�တ◌္ ◌ျ ပားတစ�� သို႔မဟုတ္ ေ◌ �သးအမ်ဳိးအစားႏ◌ွင္◌့ ဓာတ္မတည္◌့ေ◌သာ အလာဂ်စ္  

အရာမ်ားကို ထင�င�ွား ရွားေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌့ ပလတ◌္စတစ္ေ◌လာင္◌း ကတ္◌ျပားတစ�� 

လ��င္◌း�တ�င�ဲထား◌ျခင္◌း၊


အထူးလုပ�ားသည္◌့ အ�တင္◌းအိတ�်ား သို႔မဟုတ္ အံ၀ွက�်ားအ�တင္◌း�တင္ ၀ွက�ားေ◌သာ 

သင္◌့ေ◌တာ◌္သည္◌့ ပမာဏႏ◌ွင္◌့ေ◌ေြငၾကးအမ်ဳိးအစားမ်ား၊


လႊ◌ဲေ◌ပး����တက္ အနည္◌းဆံ◌ုးအ�လယ�ကူအစားထိုး◌ႏ◌ိုင္သည္◌့ 

ဓာတ�ံ◌ုသက္ေ◌သခံကတ�စ��ပါေ◌သာ ပိုက�ံအိတ�စ��၊


ကာ�ကယ္ေ◌ဆးထိုးထားသည္◌့ကတ�စ��အပါအ၀င္ ◌ႏ◌ိုင္◌္ငံကူးလက�ွတ္ သို႔မဟုတ္ 

ခရီး�သားစာ�ရက�ာတမ္◌း မ်ား၊


ခရီး�သားြခင္◌့စာ�ရက�ာတမ္◌းတိုင္◌းကို မိတၱဴႏ◌ွစ�ံ◌ုကူးထားၿပီး ေ◌နရာ�ခဲသိမ္◌းထားပါ။


ၿပီးလွင်္ ပတ�ပို႔အ�ရယ�စားဓာတ�ံ◌ုအပိုမ်ား

သင္◌့ယာဥ�ဲ�တင္


လက္◌ႏ◌ွိပ�ီး၊ လမ္◌းအခ်က္◌ျပမီးမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေအရးေ◌ပၚမီးလံ◌ုး


ေ◌ရာင္◌ျပ��ံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရး ြစပ�်ယ�က်◌ႌ


ပတ္၀န္◌းက်င္ေ◌နရာ၏ေ◌◌ျမပံ◌ုမ်ား


ေ◌စာင�်ား


ေ◌သာက္ေ◌ရ


ေအ◌ျခခံလိုအပ�ည္◌့ကိရိယာေ◌သတၱာ


ဘီးအပိုႏ◌ွင္◌့ ေ◌ထာက�ည္◌့ဂ်ိဳက္

သင္◌့အိတ�ဲ�တင္


လံ◌ုေ◌လာက္ေ◌သာ ဆရာ၀��ႊ��ကားသည္◌့ေ◌ဆး၀ါးမ်ား


ငွက�်ားေ◌ပ်ာက္ေ◌ဆး


မ်က�ွ��်ားႏ◌ွင္◌့ မ်က�ပ�ွ��်ား၊ အပိုမ်ားလည္◌းေ◌ဆာင�ားရန္


မ်က�ပ�ွန္ေ◌ဆးရည္◌ႏ◌ွင္◌့ ထည္◌့သည္◌့ဘူး




ေ◌နကာမ်က�ွ��်ား


ေ◌ဘာပင�်ားႏ◌ွင္◌့ မွတ��စာအုပ�်ား


ဒစ�်စ�ယ�သံဖမ္◌းကိရိယာ သို႔မဟုတ္ ဒစ�်စ�ယ�င�ရာ


မိုဘိုင္◌းဖုန္◌း


လက�္ေ◌တာ့

 AC ◌ႏ◌ွင္◌့ စီးကရက�ီး◌ျခစ�ား�သင္◌းကိရိယာမ်ား


ဓာတ�ဲအပိုမ်ား


ပလပ�တစ္ေ◌လာင္◌းထားသည္◌့ သတင္◌းခန္◌း၀��မ္◌းမ်ား၏ဆ�က�ယ���ခ်က�လက�်ား


အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္္◌္ခ်င္◌့�တက�ကဲ◌ျဖတ�ႈအစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ ေဘးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္္အစီအစဥ္

သင္◌့ေ◌က်ာပိုးအိတ�ဲ�တင္


ေ◌ရပုလင္◌း


ေ◌ရသန္ေ႔ဆး သို႔မဟုတ္ မစင�်ားေ◌ရ�တင�ါ◌ႏ◌ိုင္ေ◌ခ◌်ရွိသည္◌့ေ◌နရာမ်ား�တင္ ေ◌ရစစ�စ��


လက္◌ႏ◌ွိပ�ီးေအသး သို႔မဟုတ္ ေ◌ခါင္◌းေ◌ဆာင္◌းမီး


ဓာတ�ဲအပိုမ်ား


သင္◌့ေ◌တာ◌္သည္◌့ လွ်ပ�စ္ adapter မ်ား၊ ေ◌ကဘယ�ကိဳးမ်ားႏ◌ွင္◌့ နားၾကပ�်ား


မုန္ေ႔◌ျခာက�်ား


မိုးကာအက်◌ႌ သို႔မဟုတ္ ေ◌ဆာင္◌း�တင္◌း၀တ�က်◌ႌ


ေ◌စာင္


ဦးထုပ္


လက�ိတ�်ား


လဲ���၀တ�စားမ်ား


ပ၀ါႏ◌ွင္◌့ ေအ◌ျခခံအိမ�ာသံ◌ုးပစၥည္◌းမ်ား


လက�ိ�းသတ္ေ◌ဆး


ပ၀ါအစိုမ်ား


ေ◌နပူခံလိမ္◌းေ◌ဆး


ပိုးမႊ◌ားကာ�ကယ္ေ◌ဆးမ်ား




လက္◌ႏ◌ွင္◌့ေ◌◌ျေခထာက္ေ◌ႏြ◌းေ◌အာင္၀တ�ရာမ်ား


ပစၥည္◌းစံ◌ုလင�ည္◌့ ေ◌ရွးဦးသူနာ◌ျပဳေ◌သတၱာ


အားကစားသမားသံ◌ုး ေ◌◌ျေခထာက�ိမ္◌းအဆီ


�က��ံ◌ုးမ်ားႏ◌ွင္◌့ အျခားေသႏၶတားေ◌ဆးမ်ား


မီးယပ�ာခ်ိ���င္ ရာသီေ◌�သးထိန္◌းရန္ ထည္◌့ေရသာေအတာင္◌့ သို႔မဟုတ္ 

အမ်ဳိးသမီးလစဥ�ံ◌ုးပစၥည္◌း


ဇစ္ေ◌သာ့ပါသည္◌့အိတ�်ား

လိုရမ��


ေ◌မာင္◌းခ်ဓား သို႔မဟုတ္ အိတ္ေ◌ဆာင�ိရိယာ


ေ◌နပူခံလိမ္◌းေ◌ဆး


◌ျခင္ေ◌ထာင္


ပလတ◌္စတစ�ိတ�်ား


သားေ◌ရ�ကင္◌းမ်ား


ပလတ�တစ�စ�ကိဳးမ်ား


ႀကိဳးမ်ား


တိပ�ကိဳးမ်ား


သားေ◌ေရပ်ာ့


ပစၥည္◌းမ်ားသန္႔ရွင္◌းေ◌ရးလုပ�န္ ဖု���တ�ံ


အခ်ဳိ႕ေအ◌ျခေအနမ်ား�တင္ မွန္ေ◌◌ျပာင္◌းသယ္ေ◌ဆာင���င္◌့ေ◌တာ◌္မည္။ သိုေ႔သာ◌္ 

ထိုသို႔သယ္ေ◌ဆာင္◌ျခင္◌းက အာဏာပိုင�်ား၏ သံသယႀကီး�ထားေ◌စ◌ႏ◌ိုင္သ��ိ� 

သတိ◌ျပဳသင္◌့သည္။ 

ေ◌ရွးဦးသူနာ◌ျပဳပစၥည္◌းမ်ား

ကမာၻ႔က်န္◌းမာေ◌ရးအ�ဖဲ႕ႀကီး၏အဆိုအရ ေ◌ ရွးဦးသူနာ◌ျပဳေ◌သတၱာ�တင္ 
ေ◌အာက�ါပစၥည္◌းမ်ားပါ၀င္◌ႏ◌ိုင္သည္။ သတင္◌းသမားမ်ားေအ��ဖင္◌့ 



တာ၀��စ��ခ်င္◌း၏ေ◌တာင္◌းဆိုမႈမ်ားကိုထည္◌့�သင္◌းစဥ္◌းစားသင္◌့ၿပီး ေ◌ အာက�ါပစၥည္◌း မ်ားမွ ေ◌

�ရးသံ◌ုး◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ ထပ္◌ျဖည္◌့◌ျခင္◌းမ်ားလုပ◌္ႏ◌ိုင္သည္။ 


ေ◌စးကပ္ေ◌သာတိပ္


ပိုးသတ္ေ◌ဆးရည္


ပတ�ီးမ်ား


မ်က�ဥ္◌းခပ္ေ◌ဆးရည္


အင္◌းဆက္◌ႏ◌ိုင္ေ◌ဆးႏ◌ွင္◌့ အင္◌းဆက�ိ�က�ိမ္◌းေ◌ဆး


မတည္◌့သည္◌့အရာႏ◌ွင္◌့ထိေ◌�တ႕သည္◌့အခါ ဒုကေၡပးတတ�ည္◌့ခႏၶ◌ာကို�ယ�င္◌းရွိ ◌ျ

ဒပ္ေ◌ပါင္◌းေ◌ပ်ာက�န္ 

လိမ္◌းေ◌ဆး သို႔မဟုတ္ ေ◌ဆး◌ျပားမ်ား


◌ႏ◌ွာေ◌ခါင္◌းပိတ္ေ◌ပ်ာက္ေ◌ဆး


ဓာတ�ားထုပ�်ား


ကတ္ေ◌က်းသို႔မဟုတ္ �တယ�်ိတ�်ား


အကိုက�ခဲေ◌ပ်ာက္ေ◌ဆး


ပိုးသတ�ားသည္◌့ပတ�ီး


◌ျပဒါးတိုင္


နားအဆို႔မ်ား


၀မ္◌းပိတ္ေ◌ဆး


ပိုးသတ္ေ◌ဆးမ်ား


မႈ◌ိေ◌ပ်ာက္ေ◌ပါင�ါ


စိတ�ငိမ္ေ◌ဆး

သင္◌့ေ◌တာ◌္သည္◌့သင�န္◌းတက�ားသည္◌့ ပုဂၢိဳလ�်ားက ေ◌

အာက�ါပစၥည္◌းမ်ားကိုလည္◌းထည္◌ယ့ူခ်င္ေ◌ပလိမ္◌့မည္ 


ေအရးေ◌ပၚအနာစည္◌းပတ�ီး


ေ◌သတၱာခ်ိတ�ိတ�ည္◌့ ပစၥည္◌းမ်ား


မီးေ◌လာင�ဏ�ာလိမ္◌းသည္◌့ပစၥည္◌းမ်ား




အရက�ိ�႔မဟုတ္ အျခားပိုးသတ�ားသည္◌့ ြဂမ္◌းစမ်ား


က်ပ�်ား


ေ◌�သးထိန္◌းရ��ည္◌းသည္◌့ႀကိဳးမ်ား


ေ◌ဆး၀ါးမ်ား


အျခားေ◌ဆး၀ါးကိရိယာမ်ား

ေ◌နာက��က�ဲ ခ   လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးသင�န္◌း

ေ◌အာ�က�င္ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌့ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သတင္◌းသမားမ်ားအ�တက္  

���ိ�သည္◌့ပတ္၀န္◌းက်င္ ေအ◌ျခ ေအနေအၾကာင္◌းသင�န္◌းမ်ားေ◌ပးသည္။ 

AKE Ltd
www.akegroup.com
+44 (0) 143-226-7111
ယူေ◌က�တေင�◌ျခစိုက�ည္◌့ AKE သည္ သတင္◌းသမားမ်ားအား 

���ိ�သည္◌့ပတ္၀န္◌းက်င�င�န္◌းေ◌ပးသည္◌့ ပထမဆံ◌ုး ပုဂၢလိကကုမၸဏီ◌ျဖစ�ည္။ 

သတင္◌းသမားမ်ား အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္္ရ◌ွိသည္◌့ေအ◌ျခေအနမ်ားကို �င�ိ�င�ာတြ◌င္ 

ဗဟုသုတႏ◌ွင္◌့ယံ◌ုၾက��ႈရွိေ◌စရန္ သင�န္◌းမ်ားကို လက္ေ◌�တ႕ေအ◌ျခေအနမ်ား၊ 

သ�ုပ္◌ျပမႈမ်ား◌ျဖင္◌့ ေ◌ရး�ဆဲထား သည္။ 

Centurion Risk Assessment Services
http://www.centurionsafety.net
+44(0) 172-686-2090
ယူေ◌ကေအ◌ျခစိုက္ Centurion သည္ ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင��ႏ◌ွင္◌့ ယူေ◌က�တင္ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးသင�န္◌းမ်ားကို ပံ◌ုမွန္ ြဖင္◌့လွစ္ေ◌ပးသည္။ ထိုသင�န္◌းမ်ားက 

ပုဂၢိဳလ္ေ◌ရးဆိုင�ာလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရး၊ အသိဗဟုသုတ၊ ေအရးေ◌ပေၚရွးဦးသူနာ◌ျပဳ ◌ျ ခင္◌းႏ◌ွင္◌့ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္္ရွိသည္◌့ သတင္◌းမ်ားကိုလိုက္ေ◌နရသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားႏ◌ွင္◌့ဆက�ပ�ည္◌့ 

အေ◌ၾကာင္◌းအရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္◌း အထူး◌ျပဳသည္။ 

Chiron Resources
http://www.chiron-resources.com
+44(0)788-060-2426



ယူေ◌ကေအ◌ျခစိုက္ Chiron Resources သည္ အထူး◌ျပဳ မီဒီယာ���ိ�မႈပတ္၀န္◌းက်င�င�န္◌းႏ◌ွင္◌့ 

အျခားလံ◌ုၿခံ◌ဳ ေ◌ ရ◌းသင�န္◌းမ်ားကို ကမာၻတစ္၀န္◌းရွိ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံအခ်ဳိ႕�တင္ အဂၤလိပ္၊◌ျပင�စ္◌ႏ◌ွင္◌့ 

အာ�ပ�ာသာမ်ား◌ျဖင္◌့ ြဖင္◌့လွစ္ ခဲ့သည္။ 

Global Journalist Security
http://www.journalistsecurity.net
+1 202-244-0717
ဤအစီရင�ံစာကို အဓိေကရးသားသူ CPJ Senior Adviser for Journalist Security ◌ျဖစ�ည္◌့ Frank 

Smith က ၂၀၁၁ �တင္ တည္ေ◌ထာင�ဲ�သည္။ Global Journalist Security ၏ သင�န္◌းက လိင�ိ�င္◌း ဆိုင�ာ 
တိုက�ိ�က�ႈ၊ ဒစ�်စ�ယ�ံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးႏ◌ွင္◌့ ဂိုဏ္◌း�ဖဲ႕က◌်ဴး�လ��ည္◌့ရာဇ၀တ�ႈ အပါအ၀င္ 

စစ္ဘက္◌ႏ◌ွင္◌့အရပ္ဘက္ ဆိုင�ာ ေအရးေ◌ပၚ ေအ◌ျခေအနမ်ားကို ကို�င�ယ�င�ကားသည္။ 

Objective Travel Safety Ltd.
http://www.objectiveteam.com
+44 (0) 178-889-9029
ယူေ◌ကေအ◌ျခစိုက္ Objective Travel Safety သည္ လစဥ္ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးသင�န္◌းအမ်ဳိးမ်ဳိး ေ◌

ပးေ◌နသည္။ ထိုသင္ တန္◌းမ်ားထဲ�တင္ ေအရးေ◌ပေၚဆး၀ါးမ်ားပိုေ႔ဆာင္◌ျခင္◌း၊ 

သဘာေ၀ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္္မ်ား�တင�သက�ွင◌္က်��စ္ ေ◌ အာင္ေ◌နထိုင္◌ျခင္◌း၊ ◌ျ

ပန္ေ◌ပး�ဆဲ◌ျခင္◌းကိုတားဆီးကာ�ကယ္◌ျခင္◌း၊ စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးဂိတ�်ား�တင္ �ွိႏႈ◌ိင္◌း◌ျခင္◌း၊ ေ◌ထာင္ ေ◌

ခ်ာက�ံ◌ုးမ်ားအားသတိ◌ျပဳ◌ျခင◌္◌းႏ◌ွင္◌့ စိတ�ဏ�ာရစိတ�ိစီးမႈကို �င��◌ိင္◌ျခင္◌းတို႔လည္◌း ပါ၀င�ည္။ 

Pilgrims Group
http://www.pilgrimsgroup.com
+44 (0) 844-788-0180
+44 (0) 148-322-8778

Pilgrims Group သည္ ယူေ◌ကေအ◌ျခစိုက္ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးသင�န္◌း၊ အႀကံေ◌ပးႏ◌ွင္◌့ ေ◌

ထာက�ွမ္◌းေ◌ရးကုမၸဏီ◌ျဖစ္ သည္။ ဤအုပ��သည္ ���◌ိုသည္◌့ေအ◌ျခေအနသင�န္◌းအျပင္ 

က်ည္ကာအက်◌ႌ◌ႏ◌ွင္◌့ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရး၀��မ္◌းမ်ားကို လည္◌း ေ◌ ပးသည္။ Pilgrims သည္ 

နယူးေ◌ယာက္◌ႏ◌ွင္◌့အ◌ျခားေ◌နရာမ်ား�တင�ည္◌း သင�န္◌းတိုမ်ား ေ◌ပးသည္။ 

Tor International
http://www.torinternational.com/
+44(0) 193 287 9897
+212-452-0909



ယူေ◌ကေအ◌ျခစိုက္ Tor International သည္ ���ိ�သည္◌့ေအ◌ျခေအနသင�န္◌း၊ က်ည္ကာအက်◌ႌ၊ ေ◌

ဆးပစၥည္◌း ေ◌ သတၱ◌ာမ်ား၊ ဆ�က�ယ္ေ◌ရးပစၥည္◌းမ်ား၊ သံခ်ပ္ကာႏ◌ွင္◌့အျခားယာဥ�်ားအျပင္ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္္ခ်င္◌့�တက�ကဲ◌ျဖတ္ ◌ျ ခင္◌းႏ◌ွင္◌့ စီမံခန္႔�ခဲ◌ျခင္◌းအပါအ၀င္ 

၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားကိုေ◌ပးသည္။ 

TYR-Solutions
http://www.tyr-solutions.com
+44 (0)20-3239-5257

TYR-Solutions သည္ ယူေ◌ကေအ◌ျခစိုက��မၸဏီ◌ျဖစ�ပီး လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးႏ◌ွင္◌့က်န္◌းမာေ◌ရးသင�န္◌း၊ 

အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္္◌ႏ◌ွင္◌့      အက်ပ�တည္◌းစီမံခန္႔�ခဲမႈ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား၊ ဆ�က�ယ္ေ◌ရးႏ◌ွင္◌့ ေ◌◌ျ

ခရာခံသင�န္◌းႏ◌ွင္◌့ ယင္◌းသို႔လုပ္ေ◌ဆာင�န္ အကူအညီေ◌ပး◌ျခင္◌းတို႔အျပင္ 

ခရီးေ◌ဆာင�ဏ�ာအနာတရကုေ◌ဆးအိတ�်ား၊ ဆ�က�ယ္ေ◌ရးႏ◌ွင္◌့ ေ◌◌ျ ခရာခံပစၥည္◌း မ်ားကို 

၀န္ေ◌ဆာင�ႈေ◌ပးသည္။ 

ေ◌နာက��က�ဲ ဂ   အာမခံေ◌ပးသူမ်ား

အာမခံေ◌ပးသူမ်ားႏ◌ွင္◌့�ပဲစားမ်ားအမ်ားအျပားရွိသည္။ ေ◌အာ�က�င္ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌့စာရင္◌း�တင္ 

သတင္◌းသမား မ်ားႏ◌ွင္◌့ အ◌ႏ◌ၲရာယ◌္္◌ျမင္◌့မားသည္◌့အလုပ�်ားလုပ�သည္◌့အျခားသူမ်ားအ�တက္ 

အာမခံေ◌ပးသည္◌့ကုမၸဏီမ်ား သို႔မဟုတ္ အကူအညီေ◌ပးသည္◌့အ�ဖဲ႕မ်ားသာပါ၀င�ည္။ 

သတင္◌းသမားမ်ားေအ��ဖင္◌့ ◌ျ ဖစ္◌ႏ◌ု◌ိင္သမွ်ေအကာင္◌းဆံ◌ုး ◌ႏႈ န္◌းမ်ားကိုေ◌ပး◌ႏ◌ု◌ိင္သည္◌့ 

ကုမၸဏီမ်ားထံမွ၀ယ���ႀကံေ◌ပးလိုသည္။ 

Banner Financial Group
http://www.bannergroup.com
+44(0)199-386-2119
ယူေ◌ကေအ◌ျခစိုက္ Banner Financial Group သည္ ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံရပ္◌ျခား�တင္ ေ◌

နထိုင�ပီးအလုပ��ပ္ေ◌နသည္◌့ လူတစ္ဦး ခ်င္◌း သို႔မဟုတ္ အ�ဖဲ႕လိုက��တက�ာမခံမ်ားေ◌ပးပါသည္။ 

အာမခံေ◌ပၚလစီမ်ားသည္ စစ္◌ႏ◌ွင္◌့အၾကမ္◌းဖက�ႈမွ ထိခိုက�ဏ္ရာရမႈမ်ားအ�တက�ပါအ၀င္ ေ◌

သဆံ◌ုး သို႔မဟုတ ္ခႏၶ◌ာကု◌ိယ�ိခိုက�ႈအာမခံလည္◌း ပါ၀င္◌ႏ◌ု◌ိင္သည္။

Bellwood Prestbury
http://www.bellwoodprestbury.com
+44(0) 124-258-4558



+44(0) 124-258-8688

Bellwood Prestbury သည္ အ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားသည္◌့အသက္ေ◌ြမး၀မ္◌းေ◌ၾကာင္◌းလုပ�န္◌းမ်ား 

သို႔မဟုတ္ အ◌ႏ◌ၲရာယရ္ွိ သည္◌့ေ◌နရာမ်ား�တင္ ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံရပ္◌ျခား၌ ေ◌ နထိုင�လုပ��ပ�ကသည္◌့ 

ပုဂၢိဳလ�စ္ဦးခ်င္◌းစီအ�တက္ အထူး◌ျပဳအစီအစဥ္ မ်ားေ◌ပးေ◌နသည္◌့ 

ယူေ◌ကေအ◌ျခစိုက��မၸဏီတစ��◌ျဖစ�ည္။ 

Crisis Insurance 
http://www.crisis-insurance.co.uk
+44 (0) 143-226-8301

Crisis Insurance သည္ အ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားသည္◌့ေ◌နရာမ်ား သို႔မဟုတ္ အ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားသည္◌့ 

အသက္ေ◌ြမး၀မ္◌း ေ◌ က◌်◌ာင္◌းမ်ားအတြ◌က္ ြစန္႔စားမႈ◌ျမင္◌့မားသည္◌့အာမခံမ်ား�တင္ 

အထူး◌ျပဳသည္◌့ ယူေ◌ကေအ◌ျခစိုက��မၸဏီ◌ျဖစ�ည္။

အာမခံမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္◌းစီ၏ လိုအပ�်က�ရ ကာလတို၊ ကာလရွ��ႏ◌ိုင�ည္။ 

Reporters Without Borders
http://en.rsf.org
+33 1 44 83 84 84
ပါရီေအ◌ျခစိုက္ အက်ဳိးအျမတ�ယူသည့◌္အ�ဖဲ႕အစည္◌း◌ျဖစ�ည္◌့ Reporters Without Borders 

(နယ�ည္◌းမျခား သတင္◌းေ◌ထာက�်ားအ�ဖဲ႕  သည္ အလားအလာအား◌ျဖင္◌့ 

���ိ�သည္◌့ေအ◌ျခေအနမ်ား�တင္ ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံရပ္◌ျခား၌ အလုပ္ လုပ�ကသည္◌့ 

သတင္◌းသမားမ်ား၏လိုအပ�်က္◌ႏ◌ွင္◌့အံ၀�င�င�်စီမံထားသည္◌့ အာမခံမ်ားကိုေ◌ပးသည္။ အာမခံ 
အစီအစဥ�်ားကို ေ◌န႔ခ်င္◌းအလိုက္ သို႔မဟုတ္ တစ္◌ႏ◌ွစ�ကာေ◌အာင္ ၀ယ�ား◌ႏ◌ု◌ိင္သည္။ 

Safe Passage International 
http://www.spibrokers.com
+1 303-988-9626
+1 800-777-7665
ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင��ေအ◌ျခစိုက္ Safe Passage International သည္ ေ◌

ကာ◌္ပိုေ◌ရးရွင္◌းေ◌ဖာက���်ားႏ◌ွင္◌့ အက်ဳိ◌းအျမတ�ယူသည္◌့အ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားအ�တက္ 

ခရီး�သားအာမခံေ◌ရာင္◌းသည္။ ၄င္◌း၏ Security First အစီ အစဥ�်ားအရ ကုမၸဏီသည္ 

စစ္◌ႏ◌ွင္◌့အၾကမ္◌းဖက�ႈေ◌ၾကာင္◌့◌ျဖစ�ည္◌့ အ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ား အပါအ၀င္ ေမတာ◌္တဆ 

မႈမ်ားအ�တက္ အာမခံေ◌ပးသလို ◌ျပန္ေ◌ပး�ဆဲ◌ျခင္◌း၊ ဆက္ေ◌ၾကးေ◌တာင္◌း◌ျခင္◌း မ်ားအ�တက္ 



အာမခံအစီအစဥ�်ား လည္◌းရွသိည္။ ေမတာ◌္တေဆသဆံ◌ုးမႈ သို႔မဟုတ္ 

ကိုယ�က�ဂၤ◌ါဆံ◌ုးရႈ◌ံးမႈမ်ားအ�တက�ည္◌း အာမခံ အစီအစဥ�ွိသည္။ 

ေ◌နာက��က�ဲ ဃ   သတင္◌းပညာဆိုင�ာရင္◌း◌ျမစ�်ားႏ◌ွင္◌့လ�က�ဲမ်ား 

Dart Center for Journalism & Trauma tip sheets and guides
http://dartcenter.org
New York +1 212-854-8056
Seattle +1 206-616-3223
London +44 (0) 207-242-3562
Melbourne +61 (0) 41-913-1947
Jakarta +62 217-884-2580
Cologne +49 (0) 221-278-0814

The Dart Center for Journalism and Trauma သည္ ◌ျ ဖစ�ပ�ိ�း၊ေ◌ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယ◌္ႏ◌ွင္◌့ 

အၾကမ္◌းဖက�ႈမ်ားကို အရေ���သးရွိၿပီး ေ◌ ေသသခ◌်ာခ်ာနားလ���ာ◌ျဖင္◌့ 

သတင္◌းတင္◌ျပ◌ႏ◌ု◌ိင္ေ◌စရန္ သတင္◌းသမားမ်ားအား လိုအပ�ည္◌့ ရင္◌း◌ျမစ�်ားႏ◌ွင္◌့ 

က်န္◌းမာေ◌ရးသတင္◌းအခ်က�လက�်ား ပံ့ပိုးေ◌ပးသည္။ ၄င္◌း၏၀က��ိ��က�င္ စိတ�ဏ�ာ၊သတင္◌းစာပညာ၊ 

စိတ�်န္◌းမာေ◌ရးတို႔ႏ◌ွင့◌္ပတ�က�ည္◌့ အႀကံ◌ျပဳခ်က�်ား၊ ေ◌ လ့လာခ်က�်ားႏ◌ွင္◌့ ေ◌ ဆာင္◌းပါးမ်ားကို 

တင္ေ◌ပးထားသည္။ စစ�တင္◌းလိုက္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ◌ျ ဖစ�ပ�ိ�းမ်ားအားသတင္◌းလိုက္◌ျခင္◌း၏ စိတ�ိ 

စီးမႈမ်ားကို �င��◌ိင�န္ လမ္◌းညႊ��ာအုပ�်ားကိုလည္◌း ပံ◌ုႏ◌ွိပ��တ္ေ◌၀ထားသည္။

FAIR Investigative Journalism Manual
http://www.fairreporters.org/?IJ manuals

FAIR ၏ လ�က�ဲသည္ အာဖရိက�တင�ွိသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားကဲ့သို႔ 

ခက�ဲသည္◌့ေအ◌ျခေအနမ်ား�တင္ အလုပ ္ လုပ�ကရသည္◌့ 

စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ္ေ◌ရးသားၾကသည္◌့သတင္◌းေ◌ထာက�်ားအ�တက္ 

ပံ◌ုစံထုတ္ထား◌ျခင္◌း◌ျဖစ္သည္။ ထိုလ�က�ဲကို အာဖရိကရွိ 

စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ္ေ◌ရးသ◌ားၾကသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ားက တင္◌ျပလာသည္◌့ ◌ျ ဖစ�ပ�်ား 
◌ႏ◌ွင္◌့ ဇာတ�မ္◌းမ်ားကို ေအပၚ�တင္ ေအ◌ျခခံ၍ေ◌ရးသားထား◌ျခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ 

Frontline Protection of Human Rights Defenders Manuals
http://frontlinedefenders.org/resources

Frontline သည္ လူ႔အြခင္◌့ေအရးကာ�ကယ��မ်ားအ�တက္ ကာ�ကယ္ေ◌ရးလ�က�ဲ တင�က�ားၿပီး 

ထိုလ�က�ဲ ထဲ�တင္ ပုဂၢိဳလ္ေ◌ရးလံ◌ုၿခံ◌ဳမႈ၊ အ◌ႏ◌ၲရာယက္ိုစိစစ�ံ◌ုးသပ္◌ျခင္◌း ◌ႏ◌ွ င္◌့ 



စီမံ◌ျခင္◌းတို႔ပါ၀င�ည္။ လ�က�ဲကို အက်ဥ္◌းခ်ဳပ္ ထားသည္◌့ စာအုပ��ဖစ�ည္◌းရ◌ႏ◌ု◌ိင္သည္။ Frontline 
၏ Security-in-a-Box ဒစ�်စ�ယ�ံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးလ�က�ဲကို Tactical Technology Collective 
◌ႏ◌ွင္◌့အတူတ�က◌ျပဳစုထားၿပီး ဒစ�်စ�ေယ�ၾကာင္◌းအရာမ်ားႏ◌ွင္◌့ စာေ◌ပးစာယူ မ်ား၏ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးကိုလည္◌း ေအထာက�ကူ◌ျပဳသည္။ 

ICFJ Training Manuals
http://www.icfj.org/Resources/tabid/209/Default.aspx

The International Center for Journalists သည္ စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ�တင္◌းေ◌ရးသား◌ျခင္◌း၊ 

က်င္◌့၀တ္◌ႏ◌ွင္◌့အညီ ဆံု◌ုး◌ျဖတ္◌ျခင္◌း၊ စိတ�ဏ�ာ၊ သဘာေ၀ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားႏ◌ွင္◌့ အထူး◌ျပဳ 

သို႔မဟ◌ုတ္ ေ◌ ဒသဆိုင�ာေအၾကာင္◌းအရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးပါ၀င�ည္◌့ လ�က�ဲမ်ားကိုတင္ေ◌ပးထားသည္။ 

လ�က�ဲအမ်ားအျပားကို အခမဲ့ရရွိ◌ႏ◌ု◌ိင္ၿပီး က်���က�ဲမ်ား ကိုေ◌တာ့ ကု��်စရိတ�ည္◌းသည္◌့ 

ဒစ�်စ�ယ္ေ◌ကာ◌္ပီမ်ားအျဖစ�◌ႏ◌ု◌ိင္သည္။

IFJ's Live News Survival Guide
http://www.hnd.hr/uploads/Journalism survival guide2003.pdf
၂၀၀၃ �တင��တ္ေ◌၀ခဲ့သည္◌့ International Federation of Journalist ၏ လမ္◌းညႊ��ွာ 

အဖိုးတန္ေ◌နဆဲ◌ျဖစ္ သည္။ ထိုလမ္◌းညႊ��ဲ�တင္ ���ိ�ေ◌သာသဘာ၀ပတ္၀န္◌းက်င�်ားႏ◌ွင္◌့ 

စက�က္ဇုန္မ်ား�တင္ အလုပ��ပ္◌ျခင္◌း၊ လူထုအံ◌ုၾ�ကမႈႏ◌ွင္◌့အဓိက�ုဏ္◌းမ်ား၊ ◌ျ

ပန္ေ◌ပး�ဆဲ◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ဓားစာခံဖမ္◌း◌ျခင္◌း၊ ေအရးေ◌ပၚက်န္◌းမာေ◌ရးေအထာက�ကူ ◌ႏ◌ွ င္◌့ 

စိတ�ဏ�ာဖိစီးမႈတို႔ကို ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္။ 

IWPR Training Manual
http://iwpr.net/reporting-change-handbook-local-journalists-crisis-areas

The Institute for War & Peace Reporting ၏ စံ◌ျဖစ�ည္◌့ သင�န္◌းလ�က�ဲ�တင္ 

သတင္◌းသမားလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးအ ခန္◌းတစ�န္◌းပါသည္။ ေအၾကာင္◌းအရာမ်ားထဲ�တင္ 

တစ�ိ�ယ◌္ေ◌ရလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးႏ◌ွင္◌့ ေအ◌ျခေအနကိုလိုက္၍သတိထား ◌ျ ခင္◌းအပါအ၀င္ 

စစ္◌ႏ◌ွင္◌့အ◌ႏ◌ၲရာယဇ္ုန္မ်ားမွ သတင္◌းပို႔ျခင္◌းလည္◌းပါ၀င�ည္။ ထိုလ�က�ဲကို IWPR ၀က�္ ဆိုက္�တင္ 

ဘာသာစကားေ◌◌ျခာက္မ်ဳိး◌ျဖင္◌့ရ◌ႏ◌ု◌ိင္သည္။ Institute သည္ ေအၾကာင◌္◌းအရာအလု◌ိက္၊ ေ◌

ဒသအလိုက္ လမ္◌းညႊနမ္်ားကိုလည္◌း ထုတ္ေ◌၀သည္။ 

Reporters without Borders Handbook for Journalists
http://en.rsf.org/handbook-for-journalists-january-17-04-2007,21744.html



၂၀၁၀ �တင္ ြမမ္◌းမံထားသည္◌့ Handbook for Journalists သည္ ေ◌ ရွးဦးသူနာ◌ျပဳ◌ျခင္◌း၊ 

လူသားခ်င◌္◌းစာနာ◌ျခင္◌း ဆိုင�ာႏ◌ွင္◌့ ◌ျ ပ���႔က်န္◌းမာေ◌ရးေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအနမ်ား၊ 

ခရီး�သားသည္◌့အခါႏ◌ွင္◌့ စစ�က္ဇုန္မ်ားထဲ�တင္ သတင္◌းလိုက�ည္◌့အခါ လုပ္ေ◌ဆာင�မည္◌့ 

က်န္◌းမာေ◌ရးဆိုင�ာႀကိဳတင�ာ�ကယ�ႈမ်ား အပါအ၀င္ ဆက�ပ္ သည္◌့ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာေအၾကာင္◌းအရ◌ာအမ်ဳိးမ်ဳိ◌းကို ◌ျ ပည္◌့◌ျပည္◌့စံ◌ုစံ◌ုေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌့ 

လမ္◌းညႊ��စ��◌ျဖစ�ည္။ 

 
SaferMobile A Guide to Mobile Security Risk Assessment
https://safermobile.org/resource/mobile-security-risk-assessment-guide/

SaferMobile က သတင္◌းသမားမ်ားႏ◌ွင္◌့အျခားသူမ်ားအား မိုဘိုင္◌းနည္◌းပညာကို 

ပို၍လံ◌ုၿခံ◌ဳြစာသံ◌ုး◌ႏ◌ု◌ိင္ေ◌အာင္ အကူ အညီေ◌ပးသည္။ လမ္◌းညႊ��ည္ မိုဘိုင္◌းနည္◌းပညာ၊ 

ဆ�က�ယ္ေ◌ရးတို႔ႏ◌ွင္◌့�တဲပါလာသည္◌့ ေအေ�ထ�ထလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရး ဆိုင�ာအားနည္◌းခ်က�်ားကု◌ိ ေ◌

ဖာ◌္◌ျပသည္◌့ Mobile Risk Primer ◌ျဖင္◌့စတင�ည္။ 

Small World News Guide to Safely Using Satphones
http://smallworldnews.tv/Guide/Guide_SatPhone_English.pdf
၂၀၁၂ မ�တ�င္ စတင္ေ◌ဖာ◌္◌ျပခဲ့သည္◌့ ဤလမ္◌းညႊ��ည္ ဖိႏ◌ွိပ�ည္◌◌့ႏ◌ု◌ိင္ငံမ်ားရွိ 

ၿဂိ◌ဳဟ◌္တုဖုန္◌းအသံ◌ုး◌ျပဳမႈကို သံ◌ုးသပ�ားသည္။ ေ◌ ထာက�ွမ္◌း◌ျခင္◌းကိုေ◌ရွာင�ွား◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာႀကိဳတင�ာ�ကယ�ႈမ်ားအပါအ၀င္ ေအကာင္◌းဆံ◌ုးေအလ့အထမ်ားကို 

ဤလမ္◌းညႊေ��ပးထားသည္။ 

World Health Organization International Travel and Health
http://www.who.int/ith/en/index.html
ကမာၻ႔က်န္◌းမာေ◌ရးအ�ဖဲ႕ႀကီးသည္ 

◌ႏ◌ု◌ိင္ငံရပ္◌ျခားခရီး�သားစဥ�ံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာလမ္◌းညႊ��်က��တ�ားသလို Guide on Safe Food for 

Travellers ကဲ့သို႔ အျခားလမ္◌းညႊ��်ားကိုလည္◌း ထုတ�ားသည္။ ဤလမ္◌းညႊ��်ားသည္ 

ခရီး�သား◌ျခင္◌းအ�တက္ လိုအပ္ေ◌သာကာ�ကယ္ေ◌ဆးမ်ား၊ အစားေအသာက္ေ◌ဘးကင္◌းေ◌ရး၊ 

မတူညီသည္◌့ေ◌ဒသ မ်ားႏ◌ွင္◌့ သဘာေ၀ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားကဲ့သို႔ မတူညီသည္◌့ 

ေအ◌ျခေအနမ်ား�တင္ က်န္◌းမာေ◌ရးအ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားကို ေ◌ ဖာ◌္◌ျပထားသည္။ 

ပစၥည္◌းစံ◌ုလင�ည့◌္ေ◌ရွးဦးသူနာ◌ျပဳေ◌သတၱာ�တင္ ပါ၀င�မည္◌့ပစၥည္◌းမ်ားစာရင္◌းကိုလည္◌း 

အျပည္◌့ အစံ◌ုေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္။ 



ေ◌နာက��က�ဲ င   သတင္◌းပညာဆိုင�ာအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ား 

သတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့အုပ��မ်ား

Adil Soz
http://www.adilsoz.kz/en/
+7 7272 911670

Almaty �တင္ ေအ◌ျခစိုက�ည္◌့ ဤအ�ဖဲ႕အစည္◌းသည္ 

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ံရသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားအား ဥေပဒ ေ◌ ၾကာင္◌းဆိုင�ာပံ့ပိုးမႈေ◌ပးၿပီး 

ကာဇက�တ��ွိ သတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့ခ်ဳိ◌းေ◌ဖာက�ႈမ်ားကို မွတ�မ္◌းတင�ည္။ 

Andean Foundation for Media Observation & Study
http://www.fundamedios.org
+593 2 2461622

Quito �တေင�◌ျခစိုက�ပီး Fundamedios ဟုလည္◌းသိၾကသည္◌့ ဤအ�ဖဲ႕သည္ 

အီေ◌ေ�ကဒါ◌ႏ◌ိ◌ုင◌္ငံ�တင္ သတင္◌း �လတ��ပ�င္◌့ဖိႏ◌ွိပ�ႈမ်ားကို မွတ�မ္◌းတင�ပီး 

အစိုးရ၏ဖိႏ◌ွိပ�ႈကိုဆန္႔က်င္ေ◌◌ျပာဆိုသည္။ 

Article 19
http://www.article19.org
+44(0) 20 7324-2500
၁၉၈၇ �တင�ည္ေ◌ထာင�ည္◌့ Article 19 အ�ဖဲ႕သည္ ဆင�ာ◌ျဖတ္ေ◌တာက�ႈကိုဆန္႔က်င�ိ�က�ိ�က�ည္။ 

အျမင�တူသူမ်ား၏အသံမ်ားကို ကာ�ကယ�ည္။ အသံတိတ္ေ◌အာင��ပ္ေ◌သာ ဥေပဒမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

ေအလ့အထမ်ား ကိုတိုက�ိ�က�ည္◌့ လႈပ�ွားမႈမ်ားလုပ္ေ◌ဆာင�ည္။ 

Committee to Protect Journalists
http://www.cpj.org
+1 212-456-1004
ဤလမ္◌းညႊ��ိ�ထုတ္ေ◌၀သူ◌ျဖစ�ည္◌့ CPJ သည္ �လတ�ပ�ပီးအက်ဳိ◌းအျမတ�ယူသည္◌့ 

သတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့ အ�ဖဲ႕ျဖစ�ပီး လက္တံု႔◌ျပ��ံရမွာကိုေမၾကာက္ဘ◌ဲ သတင္◌းမ်ားကို 

တင္◌ျပပို�င�င္◌့ဆိုသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ား၏     အြခင္◌့ေအရးမ်ားအားကာ�ကယ�ည္။ ဤအ�ဖဲ႕သည္ ◌ႏ◌ွ

စ�ဥ္ သတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့ခ်ဳိ◌းေ◌ဖာက�ႈရာေ◌ပါင္◌း မ်ားြစာကို မွတ�မ္◌းတင�ပီး 

◌ႏ◌ု◌ိင္ငံတိုင္◌းရွိသတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့ေအ◌ျခေအနမ်ားကို တင◌္◌ျပျခင္◌း◌ျဖင္◌့ ကမာၻတစ္၀န္◌းရွိ 



ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ံရၿပီး အက်ဥ္◌းေက်နသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ား၏ကိုယ�ား ေ◌

စာင္◌့ၾကည္၍ေ◌ထာက�ံေ◌◌ျပာဆိုသည္။ 

Foundation for a Free Press (Fundacion para la Libertad de Prensa)
http://www.flip.org.co
+57 1-400-9677

FLIP ဟုလည္◌းသိၾကသည္◌့ ဤေ◌ဖာင္ေ◌ဒးရွင္◌းသည္ ဘိုဂိုတာေအ◌ျခစိုက��ဖဲ႕အစည္◌း◌ျဖစ�ပီး 

၄င္◌း၏◌ႏ◌ို◌းၾကားေ◌သာ အကာအ�ကယ္ေ◌ပ◌းေ◌ရး�က��က�ွတစ�င္◌့ ကိုလံဘီယာ◌ႏ◌ု◌ိင◌္ငံရွိ 

သတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့ႏ◌ွင္◌့သတင္◌းသမားလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရး ကိုေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့သည္။ 

တိုက��◌ိက္ေ◌စာ◌္ကား◌ျခင္◌းခံရသည္◌့ သို႔မဟုတ္ စိတ�ိစီးမႈခံစားေ◌နရသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ား 

အားလည္◌း FLIP က အခမဲ့အႀကံဥာဏ္ေ◌ပးသည္။ 

Freedom Fund for Filipino Journalists
http://www.cmfr-phil.org/flagship-programs/freedom-watch/freedom-fund-for-filipino-journalists
+63 2 894 -1314

FFFJ သည္ ◌ႏ◌ု◌ိင◌္ငံ၏ Center for Media Freedom & Responsibility က ဦးေ◌ဆာင�ည္◌့ 

ပူးေ◌ပါင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌း ◌ျ ဖစ�ည္။ သတင္◌းသမား Edgar Damalerio ၏သတ္◌ျဖတ�ႈကို 

တံု႔ျပန္ေ◌သာအား◌ျဖင္◌့ ၂၀၀၃ �တင္ စတင�ဲ� သည္◌့ FFFJ သည္ ဖိလစ��◌ိင�တင္◌းသမားမ်ားကို 

သတ္◌ျဖတ��မ်ား တရားစီရင�ံေရအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ 

Independent Media Centre Kurdistan
http://www.imckiraq.blogspot.com
+964 0770 86 42 653

The Independent Media Centre in Kurdistan သည္ သတင္◌းသမားမ်ားအားသင�န္◌းေ◌ပးၿပီး 

မီဒီယာအ�ဖဲ႕ အစည္◌းမ်ားအ�တက္ အႀကံဥာဏ္ေ◌ပးသည္။ သင�န္◌းမ်ားကို အီရတ��စ�င�ွ 

သင�န္◌းတက��မ်ားအ�တက္ လူကိုယ�ိ�င္◌ျဖစ္ေ◌စ �အ��ိ�င္◌းမွ◌ျဖစ္ေ◌စပို႔ေခ်ပးသည္။ 

Institute for Reporters' Freedom and Safety
http://www.irfs.az
+994 12 418 0334
အဇာဘု◌ိင�်��ာကူး�တေင�◌ျခစိုက�ည္◌့ ဤအ�ဖဲ႕သည္ သတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့ခ်ဳ◌ိးေ◌ဖာက�ႈမ်ားကို မွတ�မ္◌း 

တင�ပီး သတင္◌းေ◌ထာက�်ား၏သတင္◌းေ◌ရးသားြခင္◌့ကို ကာ�ကယ�ည္။ 

International Federation of Journalists
www.ifj.org
Europe: +322-235-2200



Asia-Pacific: +6 129-333-0999
Africa: +22 133-867-9586
ဘရပ�ဲ�တေင�◌ျခစိုက�ည္◌့ IFJ သည္ ◌ႏ◌ု◌ိင�ံအမ်ားအျပား�တင�ွိသည္◌့ 

သတင္◌းသမားသမဂၢမ်ား၏အ�ဖဲ႕ခ်ဳပ ္◌ျ ဖစ�ပီး 

ကမာၻ႔အႀကီးဆံ◌ုးသတင္◌းသမားမ်ား၏အ�ဖဲ႕အစည္◌း◌ျဖစ�ည္။ IFJ သည္ လူအြခင္◌့ေအရးမ်ား၊ 

�လတ��ပ�ာ ေ◌◌ျပာဆိုြခင္◌့ႏ◌ွင္◌့ ဒီမိုေကရစီကို သတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့မွတစ�င္◌့ ◌ျမွင္◌့တင္ေ◌ပးသည္။ 

International Freedom of Expression Exchange
http://www.ifex.org
+1 416-515-9622

IFEX သည္ သတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့အ�ဖဲ႕မ်ား၏ ကမာၻလံ◌ုးဆိုင�ာပူးေ◌ပါင္◌းအ�ဖဲ႕အစည◌္း◌ျဖစ�ပီး 

သတင္◌း�လတ�ပ္ ြခင္◌့ခ်ဳိ◌းေ◌ဖာက�ႈမ◌်ားေအၾကာင္◌းသတင္◌းကို ◌ျ ဖန္႔ခ်ိ◌ျခင္◌း၊ 

�လတ��ပ�ာေ◌◌ျပာဆိုြခင္◌့က◌ိုေ◌ထာက�ံသည္◌့ လႈပ�ွားမႈမ်ား စီစဥ္◌ျခင္◌းတို႔လုပ္ေ◌ဆာင္သည္။ 

International Press Institute
http://www.freemedia.at
+43 1 512-9011

IPI သည္ သတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့ေအပၚၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈမ်ားကို လူသိေ◌အာင��ပ္ရန္◌ႏ◌ွင္◌့ 

�လတ�ပ္ေ◌သာသတင္◌း ပညာကို◌ျမွင္◌့တင�န္ ေ◌ ၾကာင္◌့ၾကစိုက�ည္◌့ မီဒီယာသမားမ်ား၏ 

ဗီယင�ာေအ◌ျခစိုက္ ကမာၻလံ◌ုးဆိုင�ာ�က��က္ ◌ျ ဖစ�ည္။ ဤအ�ဖဲ႕သည္ 

၄င္◌းတို႔၏သတင္◌းလိုက�ႈအ�တက္ ပစ�ွတ�ားခံရသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ား၏◌ျဖစ�ပ္ 

မ်◌ားကိုေ◌◌ျခရာခံၿပီး ကမာၻတစ္၀န္◌းမွ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံမ်ားရွိ သတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့မ်ာကို အကဲ◌ျဖတ�ည္။ 

Instituto Prensay Sociedad
http://www.ipys.org
+51 1 2474465
ဤပီ�ူးသတင္◌း�လတ��ပ�င◌္◌့အ�ဖဲ႕သည္ သတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့ခ်ဳိ◌းေ◌ဖာက�ႈမ်ားကိုမွတ�မ္◌းတင�ပီး 

ၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ံ ရသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားအ�တက္ ေ◌ထာက�ံေ◌◌ျပာဆိုသည္။ 

Journalistic Freedoms Observatory
http://www.jfoiraq.org
+964 0047 97 101 186

JFO သည◌္ အီရတ�ွိ သတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့ခ်ဳိ◌းေ◌ဖာက�ံရသူမ်ားအား ဥေပေဒၾကာင္◌းဆိုင�ာ ေ◌

ထာက�ံ�မႈေ◌ပး ေ◌ နၿပီး သတင္◌းသမာ◌းလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးႏ◌ွင့◌္ပတ�က�ည္◌့ 



အသိ◌ႏ◌ု◌ိးၾကားေ◌အာင��ပ္ေ◌ဆာင္ေ◌ပးသည္◌့ ဘဂၢဒက္ေအ◌ျခစိုက္ 

အီရတ�ီဒီယာသမားမ်ား၏�ညန္ေ႔ပါင္◌းအ�ဖဲ႕ျဖစ�ည္။ 

Journaliste en Danger
http://www.jed-afrique.org/en
+243 81 71 50 157
ကင�ွာဆာ�တေင�◌ျခစိုက�ည္◌့ဤအ�ဖဲ႕အစည္◌းသည္ �က��ိ�ဒီမိုကရက�စ�မၼတ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံႏ◌ွင္◌့ 

အျခားဗဟိုအာဖ   ရိက◌ႏ◌ု◌ိင္ငံမ်ား�တင္ သတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့ကိုကာ�ကယ္ေ◌ပးသည္။ 

Media Institute of Southern Africa
http://www.misa.org
+264 61 232975
၁၉၉၂ �တင�ည္ေ◌ထာင�ဲ�ၿပီး နမ�ီးဘီယား�တေင�◌ျခစိုက�ည္◌့ ဤအ�ဖဲ႕သည္ 

�လတ�ပ္ၿပီးအမွီအခိုကင္◌းေ◌သာ ဗဟုမီဒီယာကို ◌ျမွင္◌့တင္ေ◌ပးသည္။ 

Pakistan Federal Union of Journalists
http://pfuj.pk
+92 051-287-0220-1
၁၉၅၀ �တင�ည္ေ◌ထာင�ဲ�သည္◌့ PFUJ သည္ ေ◌ တာင�ာရွ၏သက�မ္◌းအရွ��ံ◌ုး သတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့ 

အ�ဖဲ႕မ်ားထဲ�တင�ါ၀င�ည္။ အျပ��လွ��ာ�ကယ�ႈႏ◌ွင္◌့ 

စီးြပာ◌းေ◌ရးပိုမိုေ◌ကာင္◌းြမ��◌ႈအ�တ�က�ဲ႕စည္◌းခဲ့သည္◌့ PFUJ သည္ ယင္◌း၏စည္◌းမ်ဥ္◌းအရ 

၄င္◌း၏အ�ဖဲ႕၀င�်ားကို အရေ���သးရွိသည္◌့လက�ာႏ◌ွင္◌့ ◌ျ မင္◌့မားသည္◌့အျပဳ အမူစံခ်ိ��ွိရန္ 

ဆႏၵရွိၿပီးတို�က�န္◌းသည္။  

Reporters Committee for Freedom of the Press
http://www.rcfp.org
+1 800-336-4243
+1 703-807-2100

RCFP သည္ ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင��အ�တင္◌းရွိ အလုပ��ပ္ေ◌ေနသာသတင္◌းသမားမ်ားအား 

၀န္ေ◌ဆာင�ႈေ◌ပး ရန္◌ႏ◌ွင္◌့ �လတ��ပ�ာေ◌◌ျပာဆိုြခင္◌့ႏ◌ွင္◌့သတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့ကိုကာ�ကယ�န္ 

ပိုင္◌း◌ျဖတ�ားသည္◌့ ေအမရိကေ��◌ျခ စိုက��ဖဲ႕အစည္◌း◌ျဖစ�ည္။ 

Reporters Without Borders
http://en.rsf.org
rsf@rsf.org
+33 1 44 83 84 84



နယ�ည္◌းမျခားသတင္◌းေ◌ထာက�်ားအ�ဖဲ႕ Reporters Without Borders) သည္ ပါရီေအ◌ျခစိုက္ 

သတင္◌း�လတ္ လ�ပ�င္◌့အ�ဖဲ႕ျဖစ�ပီး ကမာၻတစ္၀န္◌းရွိၿခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ံေရသာ သို႔မဟုတ္ ေ◌

ထာ�င�င္◌းအက်ဥ္◌းခ်ခံေရသာ သတင္◌းသ မားမ်ားကို ကာ�ကယ္ေ◌ပးသည္။ ဤအ�ဖဲ႕သည္ 

သတင္◌းသမားလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးကိစၥမ်ားကိုေ◌ဆာ�င�က�ပီး ၄င္◌းကိုယ္ပု◌ိင္ အာမခံေ◌ပးသည္။ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာကိရိယာမ်ားကို ငွားရမ္◌းၿပီး လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာလ�က�ဲစာအုပ�စ��ပ္ 

ထုတ္ေ◌၀ထားသည္။ 

Southeast Asian Press Alliance
http://www.seapabkk.org
+66 2-2435579

The Southeast Asian Press Alliance သည္ ေအရွေ႕တာင�ာရွအ�တင္◌းရွိ 

သတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့အ�တက္ လုပ�ိ�င္ေ◌ဆာ�င�က�ည္။ ၁၉၉၈ �တင္ ဘန္ေ◌ကာက္၌တည္ေ◌ထာင�ဲ�သည္◌့ 

ဤအ�ဖဲ႕သည္ ေ◌ထာက�ံေ◌ပးၿပီး ကာ�ကယ္ေ◌ပး����တက္ သတင္◌းသမားမ်ားကိုစုစည္◌းထားသည္။

World Press Freedom Committee
http://www.wpfc.org

WPFC သည္ ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံတကာသတင္◌းအ�ဖဲ႕မ်ားအားေ◌ပါင္◌းထားသည္◌့အ�ဖဲ႕တစ��◌ျဖစ�ပီး 
◌ႏ◌ု◌ိင္ငံတကာ�တင္ သတင္◌း �လတ��ပ�င္◌့ကိုကာ�ကယ�ည္။ ဤအ�ဖဲ႕သည္ 

သတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့ခ်ဳိ◌းေ◌ဖာက�ႈမ်ား၊ ဆင�ာ◌ျဖတ္ေ◌တာက္ ◌ျ ခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ဖိႏ◌ွိပ�ည္◌့ဥေပဒမ်ားကို 

သုေ◌တသ��ပဳၿပီး ကမာၻတစ္၀န္◌း�တင္ေ◌ထာင�်ခံရသည္◌့ သတင္◌းသမားမ်ား၏ 

အမႈမ်ားကိုေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့သည္။       

အင�ာန�က�တ��ပ�င္◌ဆ့ိုင�ာ အသင္◌းအပင္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့အုပ��မ်ား

Electronic Frontier Foundation
http://www.eff.org
+1 415-436-9333
+1 202-797-9009

The Electronic Frontier Foundation သည္ ဒစ�်စ�ယ္ေ◌ခ�တ�င္ ◌ျ ပ���မ်ား၏�လတ��ပ�င္◌့ကို ကာ�ကယ္ 

����တက္ တို�က�ဲ၀င�ည္။ ေ◌ရွေ႕နမ်ား၊ မူ၀ါဒသံ◌ုးသပ��မ်ား၊ တက��ကလႈပ�ွားသူမ်ားႏ◌ွင္◌့ နည္◌းပညာရွင ္
မ်ား၏ က�ၽမ္◌းက်င�ႈမ်ားကိုေ◌ပါင္◌းစပ�ပီး အစိုးရဌာနမ်ားႏ◌ွင္◌့ ေ◌ ကာ◌္ပိုေ◌ရးရွင္◌းႀကီးမ်ားကို 



တရား�စဲဆို◌ျခင္◌းႏ◌ွင◌္◌့ ၄င္◌းတို႔ ၏ တရား�စဲဆိုမႈကို ခုခံကာ�ကယ္◌ျခင္◌းတို႔ကို 

တရားရံ◌ုးမ်ား�တင�ဓိကျပဳလုပ္◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌့ �လတ�ပ�ႈအ�တက္ တို�က�ဲ၀င္သည္။ 

Privacy International
https://www.privacyinternational.org/
+44(0) 20 7242 2836

Privacy International သည္ ကမာၻအ◌ႏ◌ွံ႔�တင္ ပုဂၢလိက�လတ��ပ�င္◌့ကိုကာ�ကယ�ပီး အစိုးရမ်ားႏ◌ွင္◌့ ေ◌

ကာ◌္ပိုေ◌ရး ရွင္◌းႀကီးမ်ားက ပုဂၢလိကဘ၀ကို ေ◌ စာင္◌့ၾကည္◌့◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ 
အျခားက်ဴးေ◌က်ာ◌္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င�ိ�က�ိ�က�ည္။   

Global Voices
http://globalvoicesonline.org

Global Voices သည္ ကမာၻတစ္၀န္◌းမွ ေဘလာ့ဂါမ်ားႏ◌ွင့◌္ ဘာသာ◌ျပ���ေ◌ပါင္◌း ၅၀၀ ေ◌က်ာ◌္၏ 

အသိုက္အ၀န္◌း ◌ျ ဖစ္သည္။ ထိုအ�ဖဲ႕သည္ ပံ◌ုမွ��ား◌ျဖင့◌္ ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံတကာမီဒီယာမ်ား�တင္ 

မၾကားရသည္◌့အသံမ်ားကို အဓိကထားၿပီး ကမာၻတစ္၀န္◌းမွသတင္◌းမ်ားကို ◌ျ ဖန္႔ခ်ိ����တက္ 

အတူတ�ကပူးေ◌ပါင္◌းလုပ�ိ�င�ကျခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ 

သတင္◌းလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးႏ◌ွင္◌့ ေ◌ထာက�ံ�ေ◌ရးအ�ဖဲ႔မ်ား
Dart Center for Journalism & Trauma
http://dartcenter.org
New York +1 212-854-8056
London +44(0) 20-7242-3562
Melbourne +61 (0) 41-913-1947
Jarkata +62 21-7884-2580
Cologne +49 (0) 221-278-0814
ကိုလံဘီယာတကၠသို�လ�င္ ေအ◌ျခစိုက�ည္◌့ Dart Center သည္ အၾကမ္◌းဖက�ႈ၊ ပဋ◌ိပကၡႏ◌ွင္◌့ ◌ျ

ဖစ�ပ�ိ�းမ်ားကို သိရွိနားလ��ပီ◌း က်င္◌့၀တ္◌ႏ◌ွင္◌့အညီ သတင္◌းေ◌ရးသား◌ျခင္◌း◌ျဖစ္ေ◌စရန္ 

ပိုင္◌း◌ျဖတ��ပ္ေ◌ဆာင�်က�ွိသည္။ ထိုအ�ဖဲ႕သည္ ကမာၻတစ္၀န္◌းမွ သတင္◌းသမားမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

သတင္◌းခန္◌းမ်ားအ�တက္ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈအမ်ဳိးမ်ဳိ◌းေ◌ပးသည္။ 

Free Press Unlimited
http://www.freepressunlimited.org/en
+31 35-62-54-300



Free Press Unlimited သည္ ေ◌ ဒသခံမီဒီယာသမားမ်ားအားပံ့ပိုးေ◌ပးၿပီး ေ◌

နရာတိုင္◌းရွိလူမ်ားေအ��ဖင္◌့ ၄င္◌းတို႔ �ွင���ပ�ည္ေ◌ရးႏ◌ွင္◌့ ြဖံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေ◌ရးအ�တက္ 

သတင္◌းအခ်က�က�်◌ားကို လက�ွမ္◌းမီရရွိေ◌စ����ပ္ ေ◌ဆာင�ည္။ 

International News Safety Institute
www.newssafety.org
+44 776-681-4274
+44 773-470-9267

INSI သည္ အ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားသည္◌့ ပတ္၀န္◌းက်င္�တင္ သတင◌္◌းသမားလံုၿခံ◌ဳေ◌ရးအ�တက္ 

လုပ�ိ�င္ေ◌နသည္◌့ သတင္◌း အ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားႏ◌ွင့◌္ ပ့◌ံပိုးအုပ��မ်ား၏�ညန္ေ႔ပါင္◌းအ�ဖဲ႕ျဖစ�ည္။ 

ဤအ�ဖဲ႕သည္ ကမာၻတစ္၀န္◌းမွ သတင္◌းသမား မ်ားကို လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးသင�န္◌းေ◌ပးၿပီး 

မူ၀ါဒခ်မွတ��မ်ား၊ သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ စစ�ပ�်ားကို သတင္◌း 
သမားလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးအေ◌ၾကာင္◌း ပညာေ◌ပးသည္။ CPJ သည္ 

�ညန္႔ေ◌ပါင္◌းအ�ဖဲ႕၏အ�ဖဲ႕၀င�စ္ဦး◌ျဖစသ္ည္။ 

International Women's Media Foundation
http://iwmf.org
+1 202-496-1992

The International Women's Media Foundation သည္ သတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့ကို အက်ဳိ◌း◌ျပဳေ◌စဖို႔ 

နည္◌းလမ္◌း တစ�ပ္အျဖစ္ ကမာၻတစ္၀န္◌းရွိသတင္◌းမီဒီယာမွ အမ်ဳိ◌းသမီးမ်ား၏အခန္◌းက႑ကို 

အားေ◌ကာင္◌းေ◌စရန္ ◌ျမွဳပ္◌ႏ◌ွံ လုပ�ိ�င္ေ◌နသည္◌့ ကမာၻလံ◌ုးဆိုင�ာ�က��က္◌ျဖစ�ည္။

The Rory Peck Trust
http://www.rorypecktrust.org
+44(0)20-3219-7860

The Rory Peck Trust သည္ ကမာၻတစ္၀န္◌းရွိ အ�လတ�တင္◌းစုေ◌ဆာင္◌းသူမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

၄င္◌းတို႔၏မိသားစုမ်ား အကူအညီလု◌ိခ်ိ���င္ ပံ့ပိုးေ◌ပးၿပီး လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးသင�န္◌းကဲ့သို႔ 
လုပ္ေ◌ဆာင္ေ◌ပးမႈမ်ားမွတစ�င္◌့ ၄င္◌းတို႔၏သက�ာ ေ◌ ခ်ာင္ခ်ိေ◌ရးႏ◌ွင္◌့လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးကို ◌ျ

မွင္◌့တင္ေ◌ပးသည္။ 

ပညာ�ပ�ိ�င�ာသင�န္◌းေ◌ပးေ◌သာအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ား

Institute for War and Peace Reporting
www.iwpr.net
+44(0) 207-831-1030



IWPR သည္ လူ႔အြခင္◌့ေအရးေအၾကာင္◌းအရာမ်ားႏ◌ွင္◌့ပတ�က္၍ 

သတင္◌းလိုက္◌ျခင္◌းြစမ္◌းရ��ိ�မိုအားေ◌ကာင္◌းေ◌စ ရန္◌ႏ◌ွင္◌့ အသိအျမင�်ားပိုတိုးေ◌စရန္၊ 

အမ်ား◌ျပ���၏ ေ◌◌ျ ပာဆိုမႈႏ◌ွင္◌့ အေ◌ခ◌်အတင္ေ◌ဆြ◌းေ◌ႏြ◌းမႈကို ◌ျ မွင္◌့တင��� �တက္ 

ပဋ◌ိပကၡ၏ေ◌ရွ႕တန္◌းမ်က္◌ႏ◌ွာစာမ်ား�တင္ အလုပ��ပ္ေ◌နရသည္◌့ ေ◌ ဒသခံသတင္◌းသမားမ်ား၊ 

မီဒီယာလုပ္ သားမ်ားႏ◌ွင္◌့ လ�က�ဲအလုပ��ပ�ည္။ 

International Center for Journalists
www.icfj.org
+1 202-737-3700

ICFJ သည္ ပညာေ◌ပး◌ျခင္◌း၊သင�န္◌းေ◌ပး◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ fellowship မ်ားမွတစ�င္◌့ 

ကမာၻတစ္၀န္◌း�တင္ �လတ�ပ္ေ◌သာ သတင္◌းစာပညာကို ◌ျ မွင္◌့တင�ည္။ ဤအ�ဖဲ႕သည္ 

သတင္◌းပညာက�ၽမ္◌းက်င�ႈႏ◌ွင္◌့က်င္◌့၀တ�ိ�င�ာ လ�က�ဲစာအုပ္ အခ်ဳိ႕ကိုလည္◌း ထုတ္ေ◌၀ထားၿပီး 

၄င္◌းတို႔ကို�အ��ိ�င္◌း�တင�◌ႏ◌ု◌ိင္သည္။ 

Poynter Institute
http://www.poynter.org
+1 727-821-9494

The Poynter Institute သည္ အက်ိဳးအျမတ�ယူသည္◌့ ပညာေ◌ပးေ◌ရးအ�ဖဲ႕တ�စ�ဲ႔ျဖစ�ပီး 

သတင္◌းပညာဆိုင�ာ တ��ိ�းမ်ားႏ◌ွင္◌့ေအလ့အထမ်ားေအၾကာင္◌းႏ◌ွင့◌္ ပတ�က၍္ ◌ႏ◌ွီးေ◌ႏ◌ွာ

ဖလွ�ယ�ဲမ်ား၊ သီးသန္႔သင�န္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ �အန္ လု◌ိင�င�န္◌းမ်ား ေ◌ ပးသည္။ ၄င္◌း၏ NewsU 
�အ��ိ�င္◌းသင�န္◌းအစီအစဥ◌္အား◌ျဖင္◌့ Poynter ၏ရင္◌း◌ျမစ�်ားကို 

တစ�မာၻလံ◌ုးမွသတင္◌းသမားမ်ားက ရရွိသည္။ 

Tactical Technology Collective
http://www.tacticaltech.org/protect
+493 060 961816
+918 041 531129
အဓိကအား◌ျဖင္◌့ ေ◌ ရွေ႕နမ်ားကိုရ���ယ္ေ◌သာ◌္လည္◌း Tactical Tech သည္ 

�လတ�ပ�ည္◌့သတင္◌းသမားမ်ား အား သတင္◌းအခ်က�လက္၊ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာအ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ား၊ 

ကုစားနည္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ ပတ�က္၍ေ◌နာက�ံ◌ုး အႀကံဥာဏ္◌ႏ◌ွင့◌္ ရင္◌း◌ျမစ�်ားပ့◌ံပိုးေ◌ပးသည္။ 

စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ�တင္◌းေ◌ရးသားၾကသည္◌့အုပ��မ်ား

Associaḉão Brasiliera de Jornalismo Investigativo
http://www.abraji.org.br



+55(11) 3169-0344

Abraji ဟုလည္◌းသိၾကသည္◌့ ဤအ�ဖဲ႕သည္ သတင္◌းသမားမ်ားအ�တက္ 

ပညာ�ပ�ိ�င�ာြဖံ႕ၿဖိဳးမႈကိုအာရံ◌ုစိုက�ပီး အထူးသျဖင္◌့ 

စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ�တင္◌းေ◌ရးသား◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ပတ္သက�ည္◌့ အႀကံဥာဏ�်ားႏ◌ွင္◌့ 

နည္◌းစနစ�်ားက◌ို ေမွ်၀သည္။ Abraji သည္ ဘရာဇီး◌ႏ◌ု◌ိင္ငံ�တင္ 

သတင္◌းအခ်က�လ�က�တ��ပ�င္◌့အ�တက္ တို�က�ဲ၀င္ေ◌နၿပီး သတင္◌းသမားမ်ားႏ◌ွင့◌္ 

သတင္◌းစာပညာေ◌က်ာင္◌းသားမ်ားအ�တက္ �အ��ိ�င္◌းသင�န္◌းႏ◌ွင္◌့ လူကိုယ�ိ�င�င�ကား 

မႈမ်ား◌ျပဳလုပ္ေ◌ပးသည္။

Arab Reporters for Investigative Journalism
http://www.arij.net

ARIJ သည္ စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ�ည္◌့စီမံကိန္◌းမ်ားအ�တက္ 

သင�န္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ေ◌ေြငၾကးမ်ားေ◌ပး◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌့ ေအရွ႕       အလယ�ိ�င္◌း�တင္ 

�လတ�ပ�ည္◌့သတင္◌းစာပညာကို ပံ့ပိုးေ◌ပးသည္။ ARIJ သည္ ခရီးစရိတ�်ား၊ database မ်ား ကို 

သံ◌ုး�စဲြခင္◌့ရရွိေ◌ရးႏ◌ွင္◌့ စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ�ည္◌့သတင္◌းမ်ားအ�တက္ 

ဥေပေဒၾကာင္◌းအရစစ္ေ◌ဆး◌ျခင္◌းတို႔အ�တက္ ေ◌ေြငၾကးမ်ားေ◌ပးသည္။ 

Bureau of Investigative Journalism
http://www.thebureauinvestigates.com
+44(0) 796-946-6285
ယူေ◌ကေအ◌ျခစိုက္ Bureau of Investigative Journalism သည္ အျခားသတင္◌းမီဒီယာမ်ားအ�တက္ 

အရည္ ေအ�သးရွိ နက�ဲသည္◌့သတင္◌းမ်ားကိုထုတ��ပ္◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌့ 

ကိုယ�ိ�င���ံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ္ေ◌ရးသားသည္◌့သတင္◌း ပညာကို တိုးတက္ေ◌စ���ကိဳးစားသည္။ 

သတင္◌းမ်ားက ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံ�တင္◌းႏ◌ွင့◌္ ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံတကာအဂတိလိုက�ားမႈႏ◌ွင္◌့ 

ြပင္◌့လင္◌း◌ျမင္သာမႈေအၾကာင္◌းအရာမ်ားေအပၚ စူးစိုက�ည္။

Centro de Investigaciόn Periodίstica
http://www.ciperchile.cl
+56 2 638-2629

CIPERသည္ ခ်ီလ◌ီႏ◌ု◌ိင္ငံ�တင္ 

စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ�တင္◌းေ◌ရးသား◌ျခင္◌းြဖံ႕ၿဖိဳးေ◌စ���ကိဳးစားေ◌နသည္◌့ �လတ�ပ္ေ◌သာ 



အက်ဳိ◌းအျမတ�ယူသည္◌့အ�ဖဲ႕အစည္◌း◌ျဖစ�ည္။ ဤအ�ဖဲ႕သည္ 

အစိုးရမွတမ္◌းမွတ�ာမ်ားႏ◌ွင္◌့သတင္◌းအခ်က္ အလက�်ားကို လူထုကရရွိေ◌စ����တက္ ခ်ီလီဥေပဒႏ◌ွင္◌့ 

သတင္◌းသမားပီသြစာသတင္◌းလိုက္◌ျခင္◌းနည္◌းစနစ္ မ်ား အသံ◌ုး◌ျပဳမႈေအပၚစူးစိုက�ည္။ 

Centro Periodismo Digital
http://www.centroperiodismodigital.org
+52 268-8888

Guadalajara တကၠသိုလ�ွိ Digital Journalism Training Center သည္ သတင္◌းသမားမ်ားအား မီဒီယာ 

အသစ�်ားႏ◌ွင္◌့ အလုပ��ပ္◌ႏ◌ု◌ိင◌္ရန္ သင��ရာ�တင�ံ�ပိုးကူညီေ◌ပးၿပီး ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံသားသတင္◌းသမားမ်ား 

citizen journalists) အား သင�ကားေ◌ပး◌ျခင္◌းကိုလည္◌း ◌ျ မွင္◌့တင�ည္။ ထိုဌာနသည္ 

သင�န္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့အလုပ�ံ◌ုေ◌�ဆးေ◌ႏြ◌း �ပဲမ်ား◌ျပဳလုပ္ေ◌ပးၿပီး သင�န္◌း�တင္◌းလမ္◌းညႊ��်က�်ားႏ◌ွင္◌့ 

�အ��ိ�င္◌းရင္◌း◌ျမစ�်ားကိုလည္◌းေ◌ပးသည္။ 

European Fund for Investigative Journalism
http://www.journalismfund.eu
+45 4082-2168
ဤရ��ံ◌ုေ◌ြငအ�ဖဲ႕သည္ ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံတကာ�တင�ံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ�တင္◌းလု◌ိက္ေ◌နသည္◌့ သို႔မဟုတ္ 

အျခား◌ႏ◌ု◌ိင္ငံမ်ားမွ သတင္◌းသမားမ်ားႏ◌ွင္◌့ ပူးေ◌ပါင္◌းလုပ�ိ�င���ကိဳးစားေ◌နသည္◌့ 

သတင္◌းသမားမ်ားကို ေ◌ ထာက�ံ�သည္။ ဤရ��ံ◌ုေ◌ြင အစီအစဥ�ည္ 

သတင္◌းဆု◌ိင�ာသုေ◌တသနမ်ားတိုးတက္ေ◌စရန္ သင�န္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ အျခားေ◌ေြငၾကးေ◌ထာက�ံ� 

သည္◌့အစီအစဥ�်ား grants) ကိုေ◌ပးသည္◌့  Pascal Decroos Fund for Investigative Journalism ၏ 

စီမံခ်က�စ��◌ျဖစ�ည္။ 

Forum for African Investigative Reporters
http://www.fairreporters.org
+2711-482-8493

FAIR သည္ စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ�တင္◌းေ◌ရးသား◌ျခင◌္◌းပညာရပ္◌ႏ◌ွင္◌့ ၄င္◌း၏ေအလ့အထမ်ား 

တိုးတက္ေ◌စရန္ လုပ�ိ�င္ ေ◌ နၾကသည္◌့ အာဖရိကမွ 

စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ�တင္◌းေ◌ရးသားသည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားအ�တက္ အသက္ေ◌ြမး၀မ္◌း ေ◌

ၾကာင္◌းလုပ�န္◌းဆိုင�ာအ�ဖဲ႕တစ��◌ျဖစ�ည္။ FAIR သည္ database မ်ား၊ အႀကံ◌ျပဳခ်က�်ား၊ 

လ�က�ဲမ်ားႏ◌ွင္◌့ ေ◌ ေြငၾကးေ◌ထာက��◌ံသည္◌့အစီအစဥ�်ားကိုေ◌ပးၿပီး သင�န္◌းမရွိ◌ျခင္◌း၊ 

လစာနည္◌းပါး◌ျခင္◌း၊ အသက�◌ႏ◌ၲရာယ ္ ၿခ◌ိမ္◌းေ◌◌ျခာက္ခံ��ခင္◌းေအ◌ျခေအနမ်ားေ◌ၾကာင္◌့ 



အခက�ခဲအတားအဆီးမ်◌ား�င�ိ�င�သည္◌့ စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ္သည္◌့ 

သတင္◌းသမားမ်ားအားေ◌ထာက�ံ�ကူညီရန္ ႀကိဳးစားသည္။ 

Global Investigative Journalism Network
http://www.globalinvestigativejournalism.org

The Global Investigative Journalism Network သည္ စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ�တင္◌းေ◌ရးသား◌ျခင္◌း 

သို႔မဟုတ္ �က��်ဴတာအကူအညီ◌ျဖင္◌့ သတင္◌းလိုက္ေ◌ရးသား◌ျခင္◌း computer-assisted reporting) 
ကို စူးစိုက��ပ္ေ◌ဆာင္ ေ◌ နၾကသည္◌့ ကမာၻအႏ◌ွံ႔မွ အက်ဳိ◌းအျမတ�ယူသည္◌့အ�ဖဲေ႕ပါင္◌း ၄၀ 
ေ◌က်ာ◌္ပါ၀�င�ဲ႕စည္◌းထားသည္◌့ အ�ဖဲ႕တစ��◌ျဖစ္ သည္။ ထိုအ�ဖဲ႕သည္ 

ေအကာင္◌းဆံ◌ုးေအလ့အထမ်ားကို အားေ◌ပးရန္◌ႏ◌ွင္◌့ သတင္◌းအခ်က�လ�က�တ��ပ�င္◌့ 

ရရွိ���ကိဳးစားေ◌နသည္◌့ အ�ဖဲ႕အသစ�်ား�ဖဲ႕စည္◌း◌ျခင္◌းကိုအားေ◌ပး����တက္ ေ◌

ဒသဆိုင�ာအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားကို စည္◌းရံ◌ုးေ◌ဆာ�င�က�ည္။ ၄င္◌း၏၀က��ိ��က�င္ 

အ�ဖဲ႕၀င��ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ အျခားေ◌သာ စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ္ 

သတင္◌းလိုက္ေ◌ရးသား◌ျခင္◌းကိုေ◌ထာက��◌ံသည္◌့�က��က�်ား၏ 

လမ္◌းညႊ��ာရင္◌းအမ်ားအျပားရွိသည္။ 

International Consortium of Investigative Journalists
http://www.publicintegrity.org/investigations/icij
+1 202-446-1300
၀ါ�ွင���ီစီ�တေင�◌ျခစိုက�ည္◌့ Center for Public Integrity's International Consortium of Investigative 

Journalists သည္ ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံနယ�ိမိတ�်ားက◌ို ေ◌က်ာ◌္�လန္◌ျဖစ�်က္ေ◌နသည္◌့ 

ေအၾကာင္◌းအရာမ်ားႏ◌ွင္◌့ ပတ�က္၍ လုပ�ိ�င္ေ◌နၾကသည္◌့ 

စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ�ည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားအၾကား ပူးေ◌ပါင္◌းေ◌ဆာ�င�က္ေ◌ရး အ�တက္ 

◌ႏ◌ု◌ိင္ငံတကာေ◌�ဆးေ◌ႏြ◌းပဲြ◌ဲမ်ား က်င္◌းေပပးသည္◌့အ�ဖဲ႔◌ျဖစ�ည္။ ဤပူးေ◌ပါင္◌းအ�ဖဲ႕အား 

Center for Public Integrity မ◌ွ ေ◌ က်ာေ◌ထာက္ေ◌နာက�ံေ◌ပးထားၿပီး ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံတကာရာဇ၀တ�ႈႏ◌ွင္◌့ 

အဂတိလိုက�ားမႈဆိုင�ာ သတင္◌း မ်ားေ◌ရးသားေ◌ဖာ◌္◌ျပ◌ျခင္◌းကို အာရံ◌ုစိုက�ည္။ 

Investigative News Network
http://www.investigativenewsnetwork.org
+1 213-290—3466
+1 818-582-3533



The Investigative News Network သည္ 

မီဒီယာအက်ဳိးစီးြပာ◌းေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့သည္◌့အ�ဖဲ႕အစည္◌းအျဖစ္ ေ◌ ဆာင္ �ရက�ပီး 

အက်ဳိ◌းအျမတ�ယူသည္◌့ သတင္◌းပညာဆု◌ိင�ာအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားအား 

ကူညီသည္◌့ေ◌ထာက�ံေ◌ရး�က��က္ တစ��◌ျဖစ�ည္။ ထိုအ�ဖဲ႕ထဲ�တင္ ေ◌◌ျ မာေက�မရိကမွ 

အက်ဳိ◌းအျမတ�ယူသည္◌့ သတင္◌းဌာန ၅၀ ပါ၀င�ည္။ 

Investigative Reporters & Editors
http://www.ire.org
+1 573-882-2042

IRE သည္ မစ��ရီသတင္◌းစာပညာေ◌က်ာင္◌းရွိ စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ�ည္◌့သတင္◌းသမားမ်ားအ◌ား ေ◌

လ့က်င္◌့သင�ကား ေ◌ ပးသည္◌့ အက်ဳိ◌းအျမတ�ယူသည္◌့ သင�ကားေ◌ရးအ�ဖဲ႕အစည္◌း◌ျဖစ�ည္။ 

ဤအ�ဖဲ႕သည္ သတင္◌းေ◌ထာက�်ား အား ပံ့ပိုးမႈေ◌ပးၿပီး 

စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ္ေ◌ရးသားသည္◌့သတင္◌းသမားမ◌်ား၏ 

အြခင္◌့ေအရးမ်ားကိုကာ�ကယ္ေ◌ပးသည္။ ေ◌◌ျ ေခ◌ျချမစ္◌ျမစ္ေ◌ရးသားတင္◌ျပျခင္◌း in-depth 

reporting) အ�တက္ ◌ျမင္◌့မားေ◌သာစံခ်ိ��်ားကို ေ◌ထာက�ံေ◌◌ျပာ ဆိုေ◌ပးသည္။ 

Organized Crime and Corruption Reporting Project
http://reportingproject.net
+387 33-56-0040

OCCRP သည္ ေအရွ႕ေဥရာပသတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ္ေ◌ရးသားသည္◌့ဌာနမ်ားအၾကား �ဖဲ႕ထားသည္◌့ 

ပူးေ◌ပါင္◌းအ�ဖဲ႔တစ��◌ျဖစ�ည္။ ထိုလုပ�န္◌းသည ္ ဂိုဏ္◌းဂဏ�ဖဲ႕က်ဴး�လ��ည္◌့ရာဇ၀တ�ႈမ်ားႏ◌ွင္◌့ 
ပတ�က�ည္◌့ စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ္ေ◌ရ◌းသား◌ျခင္◌းမ်ားတင္◌ျပႏ◌ိုင္����တက္ 

ရင္◌း◌ျမစ�်ားႏ◌ွင္◌့ေ◌ဘးကင္◌းေ◌ရး အႀကံ ဥာဏ္မ်ားကို ေ◌၀ငွရန္ ပံ◌ုစံထုတ�ား◌ျခင္◌း◌ျဖစ�ည္။ 

Philippine Center for Investigative Journalism
http://www.pcij.org
+63 2 431-9204

Philippine Center for Investigative Journalism သည္ ဖိလစ�ိ�င◌္ႏ◌ု◌ိင္ငံ�တင္ 

စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ္ေ◌ရးသားသည္◌့ သတင္◌းပညာြဖံ႕ၿဖိဳးေ◌ရးအ�တက္ 

အားေ◌ပးေ◌ဆာ�င�က္ေ◌နသည္။ ဤ center သည္ ဖိလစ�ိ�င◌္ႏ◌ိ◌ုင�ံႏ◌ွင္◌့ ေအရွ႕ ေ◌

တာင�ာေရွဒသ�တင္◌းရွိ သတင္◌းသမားမ်ားအား သင�န္◌းမ်ားေ◌ပးသည္။ 



ProPublica
http://www.propublica.org
info@propublica.org
+1 212-514-5250

ProPublica သည္ ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင���တေင�◌ျခစိုက�ည္◌့ အက်ဳိ◌းအျမတ�ယူေ◌သာ 

သတင္◌းခန္◌းတစ�� ◌ျ ဖစ�ပီး အာဏာအ�လဲသံ◌ုးစားလုပ�ႈမ်ားႏ◌ွင္◌့ပတ�က္၍ 
စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ္ေ◌ရးသားသည္◌့သတင္◌းမ်ားထုတ��ပ္ သည္။ ဤအ�ဖဲ႕သည္ 

ကိုယ�်င္◌့တရားဆု◌ိင�ာအင�ားပါ၀င���� ရႈ◌ျမင�ည္◌့သတင္◌းမ်ားေအပၚ ◌ျ ပတ္◌ျပတ္ 

သားသားအာရံ◌ုစိုက�ပီး အျပဳေသဘာေ◌ဆာင�ည္◌့◌ျပဳ◌ျပင္ေ◌◌ျပာင္◌းလဲမႈမ်ား◌ျဖစ္ေ◌ပေၚစရန္ 

၄င္◌း၏သတင္◌းမ်ား◌ျဖင္◌့ လႈ◌႕ံေ◌ဆာ◌္���ကိဳးစားသည္။ 

Publica
http://www.apublica.org

Publica သည္ ဘရာဇီး◌ႏ◌ု◌ိင္ငံ၏ ပထမဆံ◌ုး အက်ဳိ◌းအျမတ�ယူသည္◌့ 

စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ္ေ◌ရးသားသည္◌့သတင္◌းပညာ ဆိုင�ာစင�ာ◌ျဖစ�ပီး �လတ�ပ္ေ◌သာ 

စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ�တင္◌းေ◌ရးသား◌ျခင္◌းကို အားေ◌ကာင္◌းေ◌စျခင္◌း◌ျဖင္◌့ 

သတင္◌းစာပည◌ာကို ◌ျပ���ေ႔ကာင္◌းက်ဳိ◌းတစ��အျဖစ္ ◌ျမွင္◌့တင������ယ�ည္။ 

SCOOP
http://www.i-scoop.org

SCOOP သည္ ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံတကာစီမံခ်က�်ား�တင္ ပူးေ◌ပါင္◌းေ◌ဆာ�င�က�န္◌ႏ◌ွင္◌့ 

ေအ�တ႕အႀကံ◌ဳမ်ားႏ◌ွင္◌့စိတ��းမ်ားကို ေမွ်၀ရ�����ယ�ည္◌့ 

ေဥရာပေအရွ႕ပိုင္◌းႏ◌ွင္◌့ေအရွေ႕တာင�ိ�င္◌းရွိ စံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ္ေ◌ရးသားသည္◌့ သတင္◌း 
သမားမ်ား၏ �က��က�စ��◌ျဖစ�ည္။ SCOOP သည္ ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံေ◌ပါင္◌း ၁၂ ◌ႏ◌ိုင္ငံ�တင္ လုပ�ိ�င�်က�ွိၿပီး 

၄င္◌း၏ ၀က��ိ��က�င္ တစ�မာၻလံ◌ုးမွစံ◌ုစမ္◌းေ◌ဖာ◌္ထုတ္ေ◌ရးသားသည္◌့သတင္◌းပညာဆိုင�ာ 

စင�ာမ်ား၏ စာရင္◌း က်ယ�်ယ္◌ျပန္႔ျပန္႔ရွိသည္။ 

ေ◌နာက�က◌္�တဲ စ   အျခားရင္◌း◌ျမစ�်ား 

International Society for Traumatic Stress Studies
www.istss.org
+1 847-480-9028



ISTSS သည္ စိတ�ဏ�ာရမႈေ◌ၾကာင္◌့◌ျဖစ္ေ◌သာစိတ�ိစီးမႈ၏ အက်ဳိ◌းသက္ေ◌ရာက�ႈမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

၄င္◌း၏ေ◌ရရွ��က်ဳိ◌း ဆက�်ားကိုေ◌လွ်ာ့ခ်ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ပတ�က�ည္◌့ သတင္◌းအခ်က�လက�်ားေမွ်၀ျခင္◌းကို ◌ႏ◌ွ

စ္◌ျမွဳပ��ပ�ိ�င�ည္။ ၀က��ိ��က�င္ သုေ◌တသနႏ◌ွင္◌့ရင္◌း◌ျမစ�်ား၊ ပညာေ◌ရးဆိုင�ာအခ်က�လက�်ားႏ◌ွင္◌့ 

စိတ�ဏ�ာရမႈေ◌ၾကာင္◌့ ◌ျ ဖစ္ေ◌သာစိတ�ိစီးမႈႏ◌ွင္◌့ Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) 
တို႔ကိုကုသရန္ လမ္◌းညႊ��်ားအားတင္ေ◌ပး ထားသည္။ 

National Center for Complementary and Alternative Medicine
http://nccam.nih.gov
+1 888-644-6226

NCCAM သည္ ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင�� အမ်ဳိ◌းသားက်န္◌းမာေ◌ရးအ�ဖဲ႕ National Institutes of 

Health) ၏ အစိတ္အပိုင္◌း◌ျဖစ�ပီး က်န္◌းမာေ◌ရးက်င္◌့ထံ◌ုးမ်ားႏ◌ွင္◌့ 

အစဥ�လာေအနာက�ိ�င္◌းေ◌ဆးပညာ မဟုတ္သည◌္◌့ ကုသမႈ မ်ားေအၾကာင္◌းကို 

သုေ◌တသ��ပ◌ဳလုပသ္ည္။ NCCAM သည္ စိတ�ဏ�ာရမႈႏ◌ွင္◌့ စိတ�ိစီးမႈေအၾကာင္◌း 
သတင္◌းအခ်က�လက�်ား၊ အလားအလာအား◌ျဖင္◌့ထိေ◌ရာက�ႈ ရွိသည္◌့ 

အျခားေ◌သာကုသနည္◌းမ်ားေအၾကာင္◌း ေ◌ လ့လာခ်က�်ား◌ႏ◌ွင္◌့ 

အတုေအယာင္◌ျဖစ္ေ◌သာကုသမႈမ်ားေ◌ၾကာင္◌့◌ျဖစ္ေ◌သာ က်န္◌းမာေ◌ရးအ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ား 
ေအၾကာင္◌း သတိေ◌ပးခ်က�်ားထုတ္◌ျပန္ေ◌ပးသည္။ 

National Institute of Mental Health
www.nimh.nih.gov
+1 866-615-6464

NIMH သည္ ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင��၏အမ်ဳိ◌းသားက်န္◌းမာေ◌ရးအ�ဖဲ႕ National Institutes of 

Health) ၏ အစိတ�ပိုင္◌း◌ျဖစ္သည္။ သုေ◌တသ��ပဳလုပ�ပီး 

စိတ�်န္◌းမာေ◌ရးေအ◌ျခေအနမ်ား◌ႏ◌ွင္◌့၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားႏ◌ွင္◌့ ပတ�က္သည္◌့ 

သတင္◌းအခ်က�လက�်ားကိုေ◌ပးသည္။ ဤအ�ဖဲ႕၏၀က��ိ��က�င္ စိတ�ဏ�ာရမႈ ေ◌ၾကာင္◌့◌ျဖစ�ည္◌့ 

ဖိစီးမႈအပါအ၀င္ စိတ�်န္◌းမာေ◌ရးေ◌ရာဂါအမ်ားအျပားႏ◌ွင္◌့ပတ�က�ည္◌့ သတင္◌းအခ်က္ 

အလက�်ားေ◌ပးထားသည္။ 

RAINN: The Rape, Abuse & Incest National Network
http://www.rainn.org
+1 202-544-1034



ေအမရိကန္◌ျပည္ေ◌ထာင��ေအ◌ျခစိုက��ဖဲ႕အစည္◌း◌ျဖစ�ည္◌့ RAINN သည္ လိင��◌ိင�ာတိုက�ိ�က�ႈကို ေ◌

ရွာင�ွား ◌ျ ခင္◌း၊ ေ◌ က်ာ◌္လႊ◌ား�လန္ေ◌◌ျမာက◌္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ တိုက�ိ�က�ံရၿပီးေ◌နာက္ ◌ျ

ပ����ာလ���လာ◌ျခင္◌းတို႔ႏ◌ွင္◌့ ပတ�က�ည္◌့ သတင္◌းအခ်က�လက�်ားကိုေ◌ပးသည္။ National Sexual 

Assault Hotline ကို RAINN ၀က��ိ�က္ေ◌ပၚ �တင္ �အ��ိ�◌္င္◌းမွတစ�င္◌့ေ◌သာ◌္လည္◌းေ◌ကာင◌္◌း၊ 

တယ�ီဖုန္◌း◌ျဖင္◌့ေ◌သာ◌္လည္◌းေ◌ကာင္◌း ရရွိ◌ႏ◌ု◌ိင္သည◌္။ ထို႔ျပင္ ၀က��ိ��က�င္ 

◌ႏ◌ိုင္ငံတကာရင္◌း◌ျမစ�်ားစာရင္◌းတစ��ကိုလည္◌း ေ◌ပးထားသည္။ 

U.S. Centers for Disease Control and Prevention
http://www.cdc.gov

 တနလၤ◌ာေ◌န႔မွ ေ◌ သာၾကာေ◌န႔အထိ 

က်န္◌းမာေ◌ရးသတင္◌းအခ်က�လက္ေ◌ပးသည္◌့ အထူး သီးသန္႔လိုင္◌း

ေအမရိက��စိုးရဌာ��ဖစ�ည္◌့ ဤဌာနသည္ ◌ျ ဖစ္ြပာ◌းတတ�ည္◌့ ေ◌ ရာဂါမ်ား၊ ကုသမႈမ်ားႏ◌ွင့◌္ 

ပတ�က�ည္◌့ သတင္◌းအခ်က�လက�်ားေ◌ပးသည္◌့ အမ်ား◌ျပ���ဆိုင�ာရင္◌း◌ျမစ�စ��◌ျဖစ�ည္။ CDC 
၀က��ိ�က�ည္ မက်န္◌းမာ◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ေ◌ရာဂါ၊ က်န္◌းမာြစာေ◌နထိုင္◌ျခင္◌း၊ ေ◌

ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယက္င္◌းရွင္◌း◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ေအရးေ◌ပေၚစာင္◌့ေ◌ရွာက�◌ႈ၊ 
ေ◌ဘးအ◌ႏ◌ၲရာယဆ္ိုင�ာ◌ျပင�င�ႈႏ◌ွင္◌့ တံု႔◌ျပ��ႈဆိုင�ာ သတင္◌းအခ်က�လက�်ားကိုေ◌ပးသည္။ 

The World Health Organization (ကမာၻ႔က်န္◌းမာေ◌ရးအ�ဖဲ႕

www.who.int/en
ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ က်န္◌းမာေ◌ရးလက�ံတစ��◌ျဖစ�ည္◌့ ကမာၻ႔က်န္◌းမာေ◌ရးအ�ဖဲ႕သည္ 

ကမာၻ႔က်န္◌းမာေ◌ရး ေအ◌ျခေအနမ်ားကိုေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့ၿပီး ကမာၻတစ္၀န္◌း၌ 
ေ◌ရာဂါအသစ�်ား◌ျဖစ◌္ြပာ◌းမႈကို ေ◌◌ျ ခရာခံလိုက�ကည္◌့သည္။ ဤအ�ဖဲ႕ႀကီးသည္ 

ခရီး�သားသူမ်ားအား ကာ�ကယ္ေ◌ဆးထိုး◌ျခင္◌း၊ မိလႅာ၊ ေ◌ ရာဂါတားဆီးကာ�ကယ္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ 

ပတ�က�ည္◌့ ◌ျ ပည္◌့စံ◌ုေ◌သာလမ္◌းညႊ��်က�်ားေ◌ပးၿပီး ခရီး�သားသတိေ◌ပးခ်က�်ားႏ◌ွင္◌့ 

ကန္႔သတ�်က�်ားကို လည္◌း ထုတ္◌ျပန္ေ◌ပးသည္။ 

ေ◌နာက��က�ဲ ဆ   တာ၀ေ��ပးအပ�ီလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆု◌ိင�ာခ်င္◌့�တက္◌ျခင္◌း 



လူ႔အြခင္◌့ေအရးေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့ေ◌ရးအ�ဖဲ႕မွ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးက�ၽမ္◌းက်င��မ်ားကျပင�င�ားသည္◌့ 

နဂိုမူလပံ◌ုစံကို ေအ◌ျခခံ၍ The Committee to Protect Journalists က ဤပံ◌ုစံကို 
◌ျပဳလုပ�ား◌ျခင္◌း◌ျဖစ�ါသည္။ ဤပံ◌ုစံသည္ လမ္◌းညႊ��ႈအ�တက�က�က�ာ◌ျဖစ�ါသည္။ 

သတင္◌းသမားတိုင္◌းႏ◌ွင္◌့ သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းတိုင္◌းသည္ တစ�� 
ထူး◌ျခားေ◌သာေအ◌ျခေအနမ်ားကို ႀကံ◌ဳေ◌�တ႕ၾကရသ��ိ�သတိ◌ျပဳၿပီး ဤပံ◌ုစံကို 

သင္◌့ေ◌လ်ာ◌္ေ◌အာင္◌ျပင�င္�သား ���ိ�အပ�ည္◌ျဖစ�ည္။ 

၁။ လိုက�မည္◌့သတင္◌းတာ၀��ိ�ေ◌ဖာ◌္◌ျပျခင္◌း

ခရီး�သားမည္◌့ရက�်ား၊ ခရီးစဥ္◌ႏ◌ွင္◌့ တာ၀���င�ါ၀င္ေ◌ဆာ�င�က�ကမည္◌့ ၀��မ္◌းအ�ဖဲ႕၀င�်ား၊ 

အ�လတ�န္◌း သမားမ်ားႏ◌ွင္◌့ ဒသအလိုက�ွားရမ္◌းသည္◌့ အတိုင�င�ံမ်ားအပါအ၀င္  

အျခားသူမ်ား၏ အမ��်ားကို ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

၂။ အ◌ႏ◌ၲရာယက္ို စိစစ�ံ◌ုးသပ္◌ျခင္◌း

တာ၀��ိ�ထမ္◌းေ◌ဆာင္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ဆက�ပ္၍ ◌ျ

ဖစ�ာ◌ႏ◌ု◌ိင◌္ေ◌ခ်ရွိသည္◌့လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာအ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားကို ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

၂ ၁။ ���ိ�သည္◌့သူမ်ား

သင္၊ သင္◌့အ�ဖဲ႕ သို႔မဟုတ္ ေ◌ အာက္ေ◌◌ျခ�တင�င္◌ႏ◌ွင္◌့ ဆ�က�ယ��ပ�ိ�င္ေ◌နသည္◌့ ေ◌

ဒသႏ◌ၱရ     အ ဆက��သယ�်ားေအ��ဖင္◌့ ေ◌ စာင္◌့ၾကည္◌့◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ 

တိုက�ိ�က္◌ျခင္◌း၏ ပစ�ွတ�ားခံရ◌ႏ◌ု◌ိင္ သည္◌့ ေအ◌ျခေအနမ်ားကိုခ်င္◌့�တက�ါ။ 

အစိုးရအာဏာပု◌ိင�်ား၊ ဂိုဏ္◌း�ဖဲ႔က်ဴး�လ��ည္◌့ရာဇ၀တ�ႈ၊ သူပု���ပ��မ်ားႏ◌ွင္◌့ 

အျခားပံ◌ုမွ��ဟုတ္ ေ◌ သာအင�ားစုမ်ားအပါအ၀င္ ◌ျ

ဖစ္◌ႏ◌ူ◌ိင္ေ◌ခ်ရွိသည္◌့���ိ�သည္◌့သူမ်ားကို သတ�ွတ္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

ထိုအ�ဖဲ႕မ်ား၏ေ◌ပါင္◌းစည္◌းမႈေအနအထားကို ◌ႏႈ◌ိ င္◌းယွဥ္ေ◌ဖာ◌္◌ျပၿပီး 

ႀကိဳတင္၍ သို႔မဟုတ္ ◌ျ ဖစ္◌ႏ◌ု◌ိင◌္ေ◌ခ် အား◌ျဖင္◌့ ဆက�ပ္ေ◌သာ 

���ိ�သည္◌့လႈပ�ွားမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ တိုက�ိ�က�ႈမ်ားကို သတ�ွတ္ ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

၂ ၂။ ေ◌နရာႏ◌ွင္◌့ဆိုင�ည္◌့အ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ား



ေ◌နရာတစ�◌ုအ�တင္◌းသတင္◌းလိုက္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ဆက္◌ႏႊယသ္ည္◌့ အ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားကို 

သတ�ွတ္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ ထိုအ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားထဲ�တင္ ���ိ�မႈမ်ား ပဋ◌ိပကၡ�ဖစ္◌ျခင္◌း၊ 

အတင္◌းအဓမေၼခေၚဆာင္◌ျခင္◌း ပန္ေ◌ပး�ဆဲ ◌ျခင္◌း၊ 

���ိ�သည္◌့အာဏာပိုင�်ားႏ◌ွင္◌့ ထိေ◌�တ႕ဆက�ံ◌ျခင္◌းမ်ား နယ�ပ္ စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးဂိတ�်ား ◌ျ

ဖတ္ေ◌က်ာ◌္◌ျခင္◌း◌ျပႆနာမ်ား၊ ဖမ္◌းဆီး◌ျခင္◌း၊ထိန္◌းသိမ္◌း◌ျခင္◌း ၊ လူ◌ျဖင္◌့ 

သို႔မဟုတ္ အီလက��ရန္◌းနစ္ နည္◌း◌ျဖင္◌့ေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့◌ျခင္◌း၊ 

အကဲဆတ�ည္◌့သတင္◌းအခ်က�လက�်ားကို သိမ္◌းဆည္◌း◌ျခင္◌း  အလဲြ◌သံ◌ုး◌ျခင္◌း၊ 

က်န္◌းမာေ◌ရးဆိုင�ာအ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ား၊ 

ပိုေ႔ဆာင္ေ◌ရးနည္◌းလမ္◌းအမ်ဳိးမ်ဳိ◌း◌ႏ◌ွင္◌့ဆက္◌ႏႊယ္ သည္◌့အ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ား၊ ◌ျ

ဖစ္ေ◌လ့◌ျဖစ�ရွိေ◌သာရာဇ၀တ�ႈမ်ားပါ၀င�ည္။ 

၂ ၃။ ေ◌ဒသခံအဆက��သယ�်ားအ�တက�ံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရး

သင္◌ႏ◌ွင္◌့အလုပ��ပ�ည္◌့ သို႔မဟုတ္ ဆ�က�ယ္ေ◌◌ျပာဆိုသည္◌့သူမ်ား 

ဒသခံစကား◌ျပ��်ား၊ ယာဥ္ေ◌မာင္◌းမ်ား၊ သတင္◌းရင္◌း◌ျမစ�်ား၊ 

မ်က္◌ျမင�က္ေ◌သမ်ား အစရွိသ��ိ�႔  ႀကံ◌ဳေ◌ကာင္◌းႀကံ◌ဳရ ◌ႏ◌ူ◌ိ င�ည္◌့ 

အ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားကိုသတ�ွတ္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ ပါ၀င�တ�က္◌ႏ◌ု◌ိင္ေ◌ခ် 
ရွိသည္◌့သူမ်ားကိုခ်င္◌့�တက္ ၿပီး ႀကိဳတင္ေ◌စာင္◌့ၾကည့◌္မႈမ်ား၊ ေ◌ ဆာ�င�က�်က�်ား 

သို႔မဟုတ္ တိုက�ိ�က�ႈမ်ားကိုထည္◌့�သင္◌းပါ။ 

၂ ၄။ သုေ◌တသနအ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ား

သင္◌့အလုပ�ိ�ေ◌ဆာ�င�က္◌ျခင္◌း �တ႕ဆံ◌ုေ◌မး◌ျမန္◌းမႈမ်ား◌ျပဳလုပ္◌ျခင္◌း၊ 

ဓာတ�ံ◌ုမ်ား�ိုက္◌ျခင္◌း၊ ဗီဒီယို �ိုက္◌ျခင္◌း၊ 

သတင္◌း◌ျဖစ�ာေ◌နရာမ်ားသို႔�သားေ◌ရာက္◌ျခင္◌း၊ သက္ေ◌သေအထာက�ထားတ��ိ�းရွိ ◌ႏ◌ူ◌ိ

င�ည္◌့ မွတ�မ္◌းမွတ�ာမ်ားႏ◌ွင္◌့ဓာတ�ံ◌ုမ်ားအား ရယူ◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့သယ္ေ◌ဆာင္◌ျခင္◌း  ◌ႏ◌ွ

င့◌္ဆက�ပ္ သည္◌့ အ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားကိုေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။

 
၂ ၅။ ေအနအထားမ်ား



သင္◌့ေအပၚအမ်ားအျမင္၊ သင္◌့အ�ဖဲ႕၏အ�ဖဲ႕၀င�်ားေအပၚအမ်ားအျမင္◌ႏ◌ွင္◌့ 

သင္◌့သတင္◌းဌာနေအပၚ အမ်ားအျမင�ိ�႔က အ◌ႏ◌ၲရာယက္ိုမ��ဲ�သို႔ 

တိုးြပားေ◌စႏ◌ု◌ိ◌ိင္သည္ သို႔မဟုတ္ေ◌လ်ာ့နည္◌းေ◌စ◌ႏ◌ု◌ိင◌္သည္ ကို ရွင္◌း◌ျပပါ။ 

၂ ၆။ သတင္◌းအခ်က�လက�ိတ�်ရမႈ

အ�ဖဲ႕ေအ��ဖင္◌့ ေ◌ နရာေ◌ဒသအ�တက္ ေ◌ နာက�ံ◌ု◌းလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးေအ◌ျခေအနမ်ားကို 

ရရွိ◌ႏ◌ု◌ိင◌္◌ျခင္◌းရွိ မရွိ၊ အ◌ႏ◌ၲရာယက္ိုစိစစ�ံ◌ုးသပ္◌ျခင္◌းအ�တက္ 

မ��ည့◌္အရာႏ◌ွင့◌္မ���က သတင္◌းအခ်က�လက္ အ�တက္ 

အဓိကရင္◌း◌ျမစ�်ား◌ျဖစ���ိ�သည္◌ႏ◌ွင္◌့ ရရွိသည္◌့သတင္◌းအခ်က�လက္က မ��ည္◌့ 
အတု◌ိင္◌းအတာအထိ ေ◌ နာက�ံ◌ုးေအ◌ျခေအနႏ◌ွင္◌့ကိုက�ီမႈမရွိေ◌တာ့◌ျခင္◌း 

သို႔မဟုတ္ အကန္႔ အသတ္◌ျဖစ္ေ◌��ခင္◌းကိုရွင္◌း◌ျပပါ။ 

၃။ အ◌ႏ◌ၲရာယက္ိုေ◌လွ်ာ့ေခ်ရးအ�တက္ အဆို◌ျပဳထားသည္◌့ေ◌ဆာ�င�က�်က�်ား

အလုပတ္ာ၀��ိ�ေ◌ဆာ�င�က္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ဆက္◌ႏႊယသ္ည္◌့ အ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားကို ေ◌ လွ်ာ့ခ်����တက္ 

သင္၊ သင့◌္ အ�ဖဲ႕၊ ရ◌ံုးခ်ဳပ္◌ႏ◌ွင္◌့ အျခားသူမ်ားကေ◌ဆာ�င�က�ည္◌့ လုပ�န္◌းမ်ားကိုေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။

၃ ၁။ ေ◌နထိုင္ေ◌ရး

ခရီးစဥ�ာလအ�တင္◌း ေ◌ နရာအားလံ◌ုး�တင္ေ◌နထိုင�ည္◌့ ဟိုတယ�်ား၊ ဧည္◌့�ိပ�ာမ်ား၊ 

ပုဂၢလိက ပိုင�ိမ�်ားႏ◌ွင္◌့ အျခားေ◌နထိုင္ေ◌ရးပံ◌ုစံမ်ားအားလံ◌ုးကိုေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

အဆို◌ျပဳထားသည္◌့ ေ◌ နထိုင�ာ ေ◌ နရာသည္ 

မ��ည◌္◌့အ�တက္ေ◌ၾကာင္◌့လံ◌ုၿခံ◌ဳသ��� ယူဆ◌ႏ◌ု◌ိင္သ��ိ�ရွင္◌း◌ျပပါ။ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးရွ ိ လို႔လား။ ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံတကာလုပ�ားမ်ားကအသံ◌ုး◌ျပဳလို႔လား။ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳသည္◌့အရပ္ေ◌ဒသ�တင�ွိတာေ◌ၾကာင္◌့ လား။  ေ◌ နထိုင�ာေ◌နရာသည္ 

ပံ◌ုမွ���ပ္ေ◌ဆာင္ေ◌နသည္◌့ဆ�က�ယ္ေ◌ရး ဖုန္◌းလိုင္◌းမ်ား၊ အင�ာ နက္  

ရွိသလားဆိုသ��ိ� ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ ေ◌နထိုင�ာေ◌နရာ၏ ဆ�က�ယ���ခ်က�လက�ိ� ေ◌ပးပါ။ 

၃ ၂။ ပိုေ႔ဆာင္ေ◌ရးစီမံမႈမ်ား



ခရီးစဥ��တက္ ပိုေ႔ဆာင္ေ◌ရးစီမံမႈမ်ားကိုေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

အမ်ား◌ျပ���သံ◌ုးပိုေ႔ဆာင္ေ◌ရး သို႔မဟုတ္ အငွားယာဥ�်ားကို 

အသံ◌ုး◌ျပဳရ��ီစဥ္ေ◌နပါက 

ထိုသို႔အသံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌းႏ◌ွင◌္◌့ဆက္◌ႏႊယေ္◌နသည္◌့အ◌ႏ◌ၲရာယ ္ မ်ားရွိမရိ◌ွႏ◌ွင္◌့ 

မ��ဲ�သိုေ႔◌ျဖရွင္◌းမ��ိ�ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ ကားတစ�င္◌းငွားမ��ိ�ပါက ယာဥ္ေ◌မာင္◌းကို 

မ��ဲ�သိုေ႔�ရးခ်ယ�ဲ�သည္ သို႔မဟုတ္ ေ◌ �ရးခ်ယ���ိ�ရွင္◌း◌ျပပါ။ 

ယာဥ္ေ◌မာင္◌း၏သတင္◌းအခ်က� လက�်ားကို ေ◌ အာ�က�င�ါသည္◌့ အဆက��သယ�်ား 

က႑�တင�ည္◌့ေ◌ပးပါ။ 

၃ ၃။ ဆ�က�ယ္ေ◌ရး

သင္ သို႔မဟုတ္ သင္◌့အ�ဖဲ႕က ◌ႏ◌ု◌ိင◌္ငံတကာဆဲလ��န္◌း၊ ေ◌ ဒသႏ◌ၱရဆဲလ��န္◌း၊ 
ၿဂိ◌ဳဟ◌္တုဖုန္◌း၊ ႀကိဳးဖုန္◌း ◌ႏ◌ွ င့◌္ သု◌ိ႔မဟုတ္ 

သယ���သား◌ႏ◌ု◌ိင္သည္◌့ေ◌ရဒီယိုမ်ား အသံုး◌ျပဳမျပဳကိုေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ ထိုသို႔ 

အသံ◌ုး◌ျပဳ◌ျခင္◌း တစ္မ်ဳိးစီႏ◌ွင္◌့ဆက္◌ႏႊယေ္◌နသည္◌့ ◌ျ

ပႆနာမ်ားကိုလည္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ ထို◌ျပႆနာမ်ားထဲ�တင္ ေ◌ နရာ ေ◌ ဒသအမ်ဳိးမ်ဳိ◌း�တင္ 

ဆဲလ��န္◌းဆ�က�ယ္မႈမမိ◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ ◌ျ ပတ္ေ◌တာက္◌ႏ◌ု◌ိင္ေ◌ခ်ရွိ◌ျခင္◌းမ်ား၊ 

ၿဂိဳဟ◌္တုဖုန္◌းမိ◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ ထိုကဲ့သို႔ဖုန္◌းမ်ားသံ◌ုး◌ျခင္◌းအ�တက္ ဥေပေဒၾကာင္◌း 

သို႔မဟုတ္ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရး ဆိုင္ ရာ ◌ျ ပႆနာမ်ား◌ႏ◌ွင္◌့ 

ဖုန္◌းကိုေ◌ထာက�ွမ္◌း◌ျခင္◌းတို႔လည္◌း ပါ၀င�ည္။  အ�ဖဲ႔သည္ ပံ◌ုမွန္ အင�ာနက္ 

ဆ�က�ယ�ႈရွိမရွိကိုေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ ေ◌◌ျ မျပေင�◌ျခေအန၌ ရံ◌ုးခ်ဳပ္◌ႏ◌ွင္◌့ေအသးစိတ္ 
ေ◌နာက္ ဆ�က�ဲေ◌◌ျပာဆိုရန္ လိုအပ�ါက ေအကာင္◌းဆံ◌ုးဆ�က�ယ�ႈ နည္◌းလမ္◌းမ်ားကို 
ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

၃ ၄။ ေအနအထားမ်ား

သင္ သို႔မဟုတ္ သင္◌့အ�ဖဲ႕သည္ ◌ႏ◌ု◌ိင◌္ငံထဲ�တင္ ထင�င�ွားရွား သို႔မဟုတ္ သိုသိုသိပ�ိပ္ 

လုပ ္ ေ◌ဆာင�န္ ရ���ယ�ားသလားဆိုသည္◌ႏ◌ွင္◌့ 

ထိုခ်ဥ္◌းကပ�ႈတစ��စီႏ◌ွင္◌့ဆက္◌ႏႊယေ္◌နသည္◌့ အ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားကို ေ◌◌ျ



ဖရွင္◌းမည္◌့နည္◌းလမ္◌းမ်ားေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ သင္◌ႏ◌ွင္◌့သင္◌့အ�ဖဲ႕သည္ 

◌ႏ◌ု◌ိင္ငံ�တင္◌းသို႔ မ��ဲ�သို႔၀င္ေ◌ရာက���ိ�သည္◌ႏ◌ွင္◌့ ေအ◌ျခေအနအမ်ဳိးမ်ဳိ◌း�တင္ 

နယ��ပ�င္၊ စစ္ေ◌ဆးေ◌ရး ဂိတ�်ား�တင္၊ အာဏာပိုင�်ားႏ◌ွင္◌့ 

အျခားေ◌�တ႕ဆံ◌ုေ◌◌ျပာဆိုမႈမ်ားအ�တင္◌း�တင္  သင္◌့ကိုယ�င္ မ��ဲ�သို႔ ေ◌

ဖာ◌္◌ျပမ��ိ� ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

အ�ဖဲ႕၀င�်ား၏ တစ္ဦးခ်င္◌းစီေအနအထား ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံသား၊ မ်ဳိး◌ႏြ◌ယ��၊ လမူ်ဳိး၊ က်ား/မ 

သု◌ိ႔မဟုတ္ လိင�မိ္◌းညႊတ�ႈ စသ��ဲ�သို႔ င္◌့ဆက◌္◌ႏႊယေ္◌သာ 

အ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားရွိပါက ထိုအ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားကို ေ◌◌ျဖရွင္◌း◌ႏ◌ု◌ိင◌္မ��ားဆိုသည္◌ႏ◌ွင္◌့ 

မ��ဲ�သ◌ိုေ႔◌ျဖရွင္◌းမ��ိ�ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ ထို႔◌ျပင္ အ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားကို ေ◌ လွ်ာ့ခ်����တက္ ေ◌

နာက�ပ္ေ◌ဆာ�င�က���်ားလိုအပ္◌ျခင္◌း ရွိ မရွိေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

၃ ၅။ သုေ◌တသနႏ◌ွင္◌့ အျခားလုပ္ေ◌ဆာင�်က�်ား

သင္ သို႔မဟုတ္ သင္◌့အ�ဖဲ႕က သင္ေ◌ရာ၊ သင္◌့သတင္◌း�တင�ါ၀င�ည္◌့သူမ်ားပါ ေ◌

ဘးကင္◌းေ◌စမည္◌့ ေအနအထား◌ျဖင္◌့ မ��ဲ�သို႔သတင္◌းလိုက�န္ 

စီစဥ�ားသည္ကိုေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ ဆက္ စပ�ႈရွိပါက တခ်ဳိ႕ပုဂၢိဳလ�်ား အမေ��ပၚဖို႔ 
ေ◌သခ်ာေ◌စရန္ေ◌ဆာ�င�က�ိ�႔ လိုအပ္◌ျခင္◌း ရွိ မရွိကို တိတိ က်က် ေ◌ ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

ထို႔◌ျပင္ မလိုလားအပဘ္◌ဲေ◌ပၚ�လင�ႈမရွိေ◌စရန္ သတင္◌းႏ◌ွင္◌့ဆု◌ိင္ေ◌သာ 

ပုဂၢိဳလ�်ားကို ဆ�က�ယ�န္ မ��ည္◌့နည္◌းလမ္◌းသံ◌ုးမည္ ဆိုသ��ိ�ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

၃ ၆။ သတင္◌းအခ်က�လက�ံ�ၿခံ◌ဳမႈ

သတင္◌းလိုက္ေ◌နစ�ဥ�င္ အကဲဆတ�ည္◌့သတင္◌းအခ်က�လက�်ားကို ကာ�ကယ�ည္◌့ နည္◌း 
လမ္◌းမ်ားကို တိတိက်ေက်ဖာ◌္◌ျပပါ။ သင္ သို႔မဟုတ္ သင္◌့အ�ဖဲ႔က 

သတင္◌းအခ်က�လက�်ား စုေ◌ဆာင္◌းရာ၊ သိမ္◌းဆည္◌းရာ�တင္ အီလက��ရန္◌းနစ�ိရိယာမ်ား 

အသံဖမ္◌းကိရိယာမ်ား၊ ကင�ရာမ်ား၊ �က��်ဴတာမ်ားစသျဖင္◌့  ကို အသံ◌ုး◌ျပဳ 
မျပဳကိုေ◌ဖာ◌္◌ျပၿပီး ေမတာ◌္တဆ ကိရိယာ မ်ားအသိမ္◌းခံရပါက သို႔မဟုတ္ 

အျခားနည္◌း◌ျဖင္◌့ ေအပးအယူလုပ�ပါက သို႔မဟုတ္ တရား၀င္ 



မဟုတ�ည္◌့နည္◌းလမ္◌း◌ျဖင္◌့ သတင္◌းအခ်က�လက�ိ�ရယူထားပါက သတင္◌းအခ်က�လက္ 
လံ◌ုၿခံ◌ဳမႈရွိသ��ွာ ေ◌သခ်ာေ◌အာင္ ေ◌ဆာ�င�က�ည္◌့နည္◌းလမ္◌းမ်ားကိုေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

လက္◌ျဖင္◌့ေ◌ရးထားသည္◌့မွတ��မ်ားကိုသာသံ◌ုးပါက ထိုမွတ��မ်ားကို 

တရားမ၀င�ယူ◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ ေ◌ ပ်ာက�ံ◌ုး◌ျခင္◌းမရွိေ◌အာင္ မ��ဲ�သိုေ႔ဆာ�င�က���ိ� 

တိတိက်ေက်ဖာ◌္◌ျပပါ။

 
၃ ၇။ အျခားသူမ်ား၏လံ◌ုၿခံ◌ဳမႈ

အထ�က�င�ါသည္◌့ အ◌ႏ◌ၲရာယဆ္ိုင�ာစိစစ�ံ◌ုးသပ�ႈေအပၚေအ◌ျခခံၿပီး 

သင္◌့အ�ဖဲ႕ႏ◌ွင့◌္အတူ�တဲလုပ္ ကိုင�ည္◌့ သို႔မဟုတ္ ဆ�က�ယ္ေ◌◌ျပာဆိုရမည္◌့သူမ်ား၏ 

လံ◌ုၿခံ◌မဳႈရွိေ◌ေစရးေ◌သခ်ာေ◌စရန္ အဆို◌ျပဳ ထားသည္◌့ အစီအစဥ�်ားကို ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

ထိုသူမ်ားထဲ�တင္ ေ◌ဒသခံအတိုင�င�ံမ်ား၊ စကား◌ျပန္ မ်ားႏ◌ွင္◌့ ယာဥ္ေ◌မာင္◌းမ်ားပါ၀င�ည္။ 

၃ ၈။ အျခားလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးအစီအစဥ�်ား

လုပ�န္◌းတာ၀န္◌ႏ◌ွင္◌့ဆက္◌ႏႊယေ္◌နသည္◌့ အ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားကို ေ◌ လွ်ာ့ခ်ရန္ 

လိုအပ◌္◌ႏ◌ိုင္ေ◌သာ ေ◌ နာက္ထပ္ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးအစီအစဥ�်ားကိုေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ 

ထိုအစီအစဥ�်ားထဲ�တင္ က်န္◌းမာေ◌ရးအ◌ႏ◌ၲရာယမ္်ားကို ေ◌◌ျ ဖရွင္◌းမည္◌့ အစီအစဥ�်ား 

လိုအပ္ေ◌သာ ကာ�ကယ္ေ◌ဆးထိုး◌ျခင္◌း၊ အဆင္◌့◌ျမင္◌့ေ◌ရွးဦးသူနာ◌ျပဳကိရိ ယာမ်ား 

စသျဖင္◌့ င္◌့ ဆက�ပ�ႈရွိပါက ◌ျဖစ္◌ႏ◌ု◌ိင◌္ေ◌ခ်ရွိေ◌သာ ေ◌ဒသတစ�� သို႔မဟုတ္ 

◌ႏ◌ု◌ိင္ငံတစ��မွ ေအရးေ◌ပၚ�ထက္ြခာရန္ လုပ�န္◌းစဥ�်ားလည္◌း ပါ၀င�ည္။ 

၄။ ေ◌ရာက�ွိေ◌ၾကာင္◌းသတင္◌းပို႔ျခင္◌းလုပ�န္◌းစဥ�်ား

လုပ�န္◌းတာ၀���တက္ ေ◌ရာက�ွိေ◌ၾကာင္◌းသတင္◌းပို႔ျခင္◌း လုပ�န္◌းစဥ�ိ� သတ�ွတ�ါ။ 

ပံ◌ုမွန္◌ျဖစ္◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့ အခ်ိ��်ား နရာအမ်ားအျပား◌ျဖစ�ည္၊ ခရီးရွည္◌ျဖစ�ည္ စသျဖင◌္◌့၊ ေ◌

နရာတစ��စီတိုင္◌း ◌ႏ◌ွ င္◌့ ခရီးစဥ�ပိုင္◌းတိုင္◌းအ�တက္ ။ အခ်ိ��ိ�ေ◌ဖာ◌္◌ျပသည္◌့အခါ 

ခရီး�သားေ◌နသည္◌့ေ◌နရာေ◌ဒသရွိအခ်ိ��ိ� ေ◌ရာ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးအရသတင္◌းပို႔မည္◌့ပုဂၢိဳေလ�◌ျခစိုက�ည္◌့ေ◌နရာရွိ အခ်ိ��ိ�ပါ သတ�ွတ�ါ။ 



နည္◌းလမ္◌း လိုင္◌းဖုန္◌း ဆဲလ��န္◌း ၿဂိဳဟ◌္တုဖုန္◌းမွဖုန္◌းေ◌ခၚ�ခင္◌း၊ 

ဖုန္◌းမွစာပို႔ေအၾကာင္◌းၾကား◌ျခင္◌း၊ အီးေ◌မးလ)္
လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးအရသတင္◌းပို႔���ာ၀��ွိသူမ်ား။ ထိုကဲ့သို႔သူမ်ားအား သတ�ွတ�ည္◌့အခါ 

သင္◌့ေ◌တာ◌္သည္◌့ အခ်ိန္ဇုန္မ်ား Time zones)၊ 

တာ၀န္◌ႏ◌ွင့◌္ဆက္◌ႏႊယ္ေ◌နသည္◌့အ◌ႏ◌ၲရာယ၏္ ေအနအထား၊ ေ◌◌ျ မျပင္မွ 
ေအ◌ျခေအန၏မတ��ငိမ�ႈႏ◌ွင္◌့ သတင္◌းပို႔ျခင္◌းတာ၀န္ေ◌ဆာ�င�က�ာ�တင္ သင္◌့အ�ဖဲ႔၏ 
ေအ�တ႕အႀကံ◌ဳတို႔ ကို ထည္◌့�သင္◌းစဥ္◌းစားပါ။ အကယ္၍သင္◌့ေ◌တာ◌္ပါက 

အ�ဖဲ႕၀င�်ားအား တာ၀န္၏မတူေ◌သာအစိတ�ပိုင္◌း မ်ားကို�ခဲ၍ တာ၀��တ�ွတ္ေ◌ပးပါ။) 

သင္ သို႔မဟုတ္ သင္◌့အ�ဖဲ႕က သတင္◌းပို႔ျခင္◌းမလုပ�ည္◌့အခါမ်ား�တင္ ေ◌

ဆာ�င�က�မည္◌့လုပ�ံ◌ုးလုပန္ည္◌း။ သတင္◌းပို႔ျခင္◌းအ�တက္ 

ထံ◌ုးစံလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးအရၾကားကာလအခ်ိန္မွာ တစ�ာရီ◌ျဖစ�ည္။ ဆိုလိုသည◌္မွာ အ�ဖဲ႕ႏ◌ွင္◌့ 

သတ�ွတ�ားသည္◌့သတင္◌းပို႔ျခင္◌းကို မရရွိပါက ေ◌ နာက�စ�ာရီၾကာသည္◌့အခါ ေ◌

နာက္ဆက္�တဲလုပ္ေ◌ဆာင္ ခ်က�ိ� ◌ျပဳလုပ�န္◌ျဖစ�ည္။ လုပ�န္◌းတာ၀န္၏ အစိတ�ပိုင္◌းတစ��ခု�တင္ ဥပမာ 

 နယ�ပ္ သို႔မဟုတ္ စစ္ေ◌ဆးေ◌ရးဂိတ္◌ျဖတ္ေ◌က်ာ◌္◌ျခင္◌း  ပို၍တိုေ◌တာင္◌းေ◌သာ 

ၾကားကာလ လိုအပ္◌ျခင္◌းရွိမရွိ ကိ◌ုေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ။ ထို႔◌ျပင္


အကယ္၍ လုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က�စ္ဦးက သတင္◌းပို႔ျခင္◌းကိုလက�ံ���ာ၀��ွိပါက 

မ��ည္◌့အခ်ိန္ �တင္ ထိုသူက ႀကီးၾကပ��ကို သတင္◌းပို႔ရမ��ိ� သတ�ွတ�ါ။ 


မ��ည္◌့အခါ�တင္ သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းသည္ သတင္◌းလိုက္ေ◌နသည္◌့ေ◌နရာရွိ 
ေအရးေ◌ပၚ အဆက��သယ�်ားကို ဆ�က�ယ���ကိဳးပမ္◌းသင္◌့သ��ိ� သတ�ွတ�ါ။


သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းသည္ မ��ည္◌့လုပ္ေ◌ဆာင�်က�ိ� လုပ္ေ◌ဆာင�င္◌့သည္ သို႔မဟုတ္ 

မလုပ္ေ◌ဆာငသ္င္◌့ ထိုအထဲ�တင္ ေ◌ �ဆမ်ဳိးမ်ားကိုေအၾကာင္◌းၾကား◌ျခင္◌း၊ 

အျခားမီဒီယာမ်ားကို        ေအၾကာင္◌းၾကား◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ 

သံရံ◌ုးကိုဆ�က�ယ္◌ျခင္◌းတို႔ ပါ၀င္◌ႏ◌ု◌ိင္သည္  ကိုသတ�ွတ�ါ။ 

၅။ အဆက��သယ�်ား



ေ◌အာက�ါတို႔အ�တက္ ဆ�က�ယ���ခ်က�လက�်ား မိုဘိုင္◌းႏ◌ွင္◌့လိုင္◌းဖုန္◌းနံပ◌ါတ္မ်ား၊ 

အီးေ◌မးလ ္လိပ�ာမ်ား  ကိုေ◌ပးပါ။ 


တာ၀န္◌ျဖင္◌့ခရီး�သားမည္◌့ ၀��မ္◌းမ်ား


သတင္◌းပို႔ျခင္◌းကိုေ◌ဆာ�င�က�ည္◌့၀��မ္◌းမ်ား


ရံ◌ုးခ်ဳပ�ွိ ႀကီးၾကပ��မ်ားႏ◌ွင္◌့အျခားေ◌ထာက�ံ�ေ◌ရးအဆက��သယ�်ား


၀��မ္◌းမဟုတ�ည္◌့ပါ၀င္ေ◌ဆာ�င�က��မ်ား အတိုင�င�ံမ်ား၊စကားျပ��်ား၊ယာဥ္ေ◌မာင္◌းမ်ား

၆။ ေအရးေ◌ပၚအဆက��သယ�်ား

◌ႏ◌ု◌ိင္ငံ�တင္◌းအဆက��သယ�်ား။ က  သတ�ွတ�ားသည္◌့ 

◌ႏ◌ု◌ိင္ငံ�တင္◌းမွလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာအဆက��သယ္ ကို ေ◌ ဖာ◌္◌ျပပါ ဥပမာ  

ယံ◌ုၾက��ိတ�်ေရသာလုပ္ေ◌ဖာ◌္ကိုင�က္  ထိုသူအား သင္◌့အစီအစဥ�်ား၊ လႈပ�ွား မႈမ်ားႏ◌ွင္◌့ ေ◌

ရာက�ွိရာေ◌နရာမ်ားကို ပံ◌ုမွ��သိေ◌ပးမည္။ ခ  ေမတာ◌္တဆ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာတစ��ခု◌ျဖစ�ါ 

က၊ အ�ဖဲ႕ႏ◌ွင္◌့အဆက��သယ္◌ျပ�တ�ားပါက သို႔မဟုတ္ 

အျခားေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအ��ဖစ�ါက သတင္◌း အ�ဖဲ႕အစည္◌းအား 

အကူအညီေ◌ပး◌ႏ◌ု◌ိင္မည္◌့ ◌ႏ◌ု◌ိင္ငံ�တင္◌းရွိေ◌နာက�ပ�ဆက��သယ�ာရင္◌းကို ေ◌ ပးပါ 

ထိုအထဲ�တင္ သက�ိ�င�ာသံရံ◌ုးမ်ား၊ ကုလသမဂၢ သို႔မဟုတ္ 

လူသားခ်င္◌းစာနာေ◌ထာက�ားေ◌ရး၀န္ ထမ္◌းမ်ား၊ ေ◌ ဒသခံအ��်ီအိုမ်ား၊ 

ရင္◌းႏ◌ွီးေ◌သာေ◌ဒသခံအရာရွိမ်ားႏ◌ွင္◌့ ဥေပဒထိန္◌းသိမ္◌းေ◌ရးအာဏာပိုင�်ား ပါ၀င�ည္ ။

အျခားေအရးေ◌ပၚအဆက��သယ�်ား။ အကယ္၍ရ◌ႏ◌ု◌ိင္◌္ပါလွ်င ္ ေမတာ◌္တဆ 

လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးဆိုင�ာတစ��ခု ◌ျ ဖစ�ါက၊ အ�ဖဲ႕ႏ◌ွင္◌့အဆက��သယ္◌ျပ�တ�ားပါက သို႔မဟုတ္ 

အ◌ျခားေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအ��ဖစ�ါက သတင္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းအား 

အကူအညီေ◌ပး◌ႏ◌ု◌ိင္မည္◌့ အျခားအဆက��သယ�်ားစာရင္◌းကိုေ◌ပးပါ။

ေ◌က်းဇူးတင�ႊ◌ာ

ဤလမ္◌းညႊ���တက္ တ��ိ�းရွိေ◌သာ ပါ၀င��ညီမႈမ်ားေအပၚ ေ◌ အာက္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ 

သတင္◌းသမားမ်ားႏ◌ွင္◌့ က�ၽမ္◌းက်င္ သူမ်ားအား CPJ က ေ◌က်းဇူးတင�ါသည္။ 



Mustafa Haji Abdinur, Molly Bingham, Umar Cheema, Carolyn Cole, Bill Gentile, Eric 
S.Johnson, Sebastian Junger, Rebecca Mackinnon, Judith Matloff, Fabio Pompetti, David 
Rohde, David Schlesinger and Javier Valdez Cardenas. 

CPJ သည္ International News Safety Institute, the Dart Center for Journalism & Trauma, Human 

Rights Watch ◌ႏ◌ွင္◌့ ေ◌ ဒသခံႏ◌ွင္◌့ 

◌ႏ◌ု◌ိင္ငံတကာသတင္◌းပညာဆိုင�ာအ�ဖဲ႕အစည္◌းအမ်ားအျပားအား ၄င္◌းတို႔၏ေအရး ပါေ◌သာ 

သုေ◌တသနမ်ားအ�တက္ ေ◌ က်းဇူးတင�သိအမွတ္◌ျပဳပါသည္။ ေ◌ အပီသတင္◌းဌာန၊ ေ◌

အအက္ဖ္ပီသတင္◌း  ဌာနႏ◌ွင္◌့ �ိုက�ာသတင္◌းဌာနတို႔က ဓာတ�ံ◌ု၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားေ◌ပးပါသည္။ 

The Adessium Foundation, the Omidyar Network ◌ႏ◌ွင္◌့ the RealNetworks Foundation တို႔မွ ေ◌

ေြငၾကး ေ◌ထာက�ံမႈအစီအစဥ�်ားေ◌ၾကာင္◌့ ဤလမ္◌းညႊ��ာအုပက္ို ပံ◌ု◌ႏ◌ွိပ��တ္ေ◌၀◌ႏ◌ိုင�ဲ�ပါသည္။ 

Editorial Director: Bill Sweeney
Senior Editor: Elana Beiser
Deputy Editors: Kamal Singh Masuta, Shazdeh Omari
Designer: John Emerson
Chief Researcher: Casey Nitsh
Researcher: Faye Steinhauser
Copy Editor: Camille Rankin
Video Producer: Dana Chivvis

စာေ◌ရးသူမ်ားေအၾကာင္◌း 

ဤလမ္◌းညႊ��ိ�အဓ◌ိေကရးသားသူ◌ျဖစ�ည္◌့ ဖရန္႔ခ�မစ္ (Frank Smyth) သည္ CPJ ၏ 

သတင္◌းသမားလံ◌ုၿခံ◌ဳ ေ◌ ရးဆိုင�ာ အဆင္◌့◌ျမင္◌့အႀကံေ◌ပး◌ျဖစ�ည္။ စမစ္သည္ 

လက�က�ိ�င�ဋ◌ိပကၡ၊ ဂိ◌ုဏ္◌းဂဏ�ဖဲ႕က်ဴး�လ��ည္◌့ရာ ဇ၀တ�ႈႏ◌ွင္◌့ လူ႔အြခင္◌့ေအရးမ်ားကို 

အထူး◌ျပဳခဲ့သည္◌့ ၀ါရင္◌့သတင္◌းသမားတစ္ဦး◌ျဖစ�ည္။ သူသည္ အယ�ာ ေ◌ ဗးဒိုး၊ ြဂာတီမာလာ၊ 

ကိုလံဘီယာ၊ အီရစ္ထရီးယား၊ အီသီယိုပီးယား၊ ရ၀မ�ါ၊ ဆူဒန္၊ ေ◌ ဂ်ာ◌္ဒန္◌ႏ◌ွင္◌့ အီရတ္ အပါအ၀င္ 

ကမာၻအႏ◌ွံ႔◌ႏ◌ု◌ိင္◌္ငံမ်ားမွ သတင္◌းေ◌ပးပို႔ခဲ့သည္။ သူသည္ အီရ�တ�င္ ၁၉၉၁ က ၁၈ ရက�ကာ ေ◌

ထာင�် ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၀ ◌ျပည္◌့လြ◌န္◌ႏ◌ွစ�်ားတစ္ေ◌လွ်ာ�က�င္ စမစ�ည္ 

လူ႔အြခင္◌့ေအရးေ◌စာင္◌့ၾကည္◌့ေ◌ရးအ�ဖဲ႕ Human Rights Watch) အ�တက္ 

လက�က္ေ◌မွာင�ိ�ေ◌ရာင္◌း၀ယ�ႈကို စံ◌ုစမ္◌းေ◌ထာက�ွမ္◌းေ◌ပးခဲ့သည္။ သူသည္ CBS News 



အ�တက�တင္◌းလိုက္ေ◌ပးခဲ့ၿပီး The Nation, The Village Voice, The New Republic, The 
Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, The International Herald 

Tribune, World Policy Journal ◌ႏ◌ွင္◌့ Foreign Affairs တို႔အ�တက္ သတင္◌းေ◌ရးသားခဲ့သည္။ 

စမစ္သည္ Organization of American States, the International Commission of Jurists ◌ႏ◌ွင္◌့ 

ေအမရိက�����ရက္ တိုေ႔ရွေ႕မွာ�က�င္ သတင္◌း�လတ��ပ�င္◌့ကိစၥမ်ားကို �ထက�ိ�ခဲ့သည္။ စမစ္သည္ 

သတင္◌းသမားမ်ားႏ◌ွင္◌့◌္ အျခားသူမ်ားအား 

အႀကံေ◌ပး◌ျခင္◌းႏ◌ွင္◌့သင�ကား◌ျခင္◌း၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားကိုေ◌ပးသည္◌့ ကုမၸဏီတစ��◌ျဖစ�ည္◌့ 

Global Journalist Security ၏ တည္ေ◌ထာင��ႏ◌ွင္◌့ အမႈေ◌ဆာင�ါ�ိုက�ာ◌ျဖစ�ည္။ သူသည္ CPJ 
အ�တက္ သတင္◌းသမားလံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရးေအၾကာင္◌းအရာမ်ားကို ပံ◌ုမွေ��လာ့ဂ္ေ◌ရးသားသည္။ 

Information Security Chapter ကိုေ◌ရးသားသည္◌့ Danny O'Brien သည္ CPJ ၏ 

ဆ��ရ��စၥကိုေအ◌ျခစိုက္ အင�ာနက္အက်ဳိးေ◌ဆာင္�ွိႏႈ◌ိင္◌းေ◌ရးမွဴး◌ျဖစ�ည္။ Electronic Frontier 

Foundation အ�တက္ တက��က လႈပ�ွားသူတစ္ဦးအျဖစ္ေ◌ဆာ�င�က္◌ျခင္◌း◌ျဖင္◌့ O'Brien သည္ 

ကမာၻအႏ◌ွံ႔�တင္ ဒစ�်စ�ယ�ြခင္◌့ေအရးအ�တက္ ေ◌ရွ႕တန္◌းမွတို�က�ဲ၀င�်က�ွိသည္။ သူသည္ Wired UK 
မဂၢဇင္◌း၏ မူလ၀��မ္◌းတစ္ဦး◌ျဖစ�ပီး ၿဗိတိသွ် ဒစ�်စ�ယ�ြခင္◌့ေအရးအ�ဖဲ႕အစည္◌း◌ျဖစ�ည္◌့ Open 

Rights Group ကို ပူး�တဲတည္ေ◌ထာင�ဲ�သည္။ သူသည္ New Scientist, The Sunday Times of London 
◌ႏ◌ွင္◌့ The Irish Times တို႔အ�တက္ နည္◌းပညာႏ◌ွင္◌့ ယဥေ္◌က်း 

မႈေအၾကာင္◌းမ်ားကိုေ◌ရးသားသည္◌့ သတင္◌းသမားတစ္ဦးလည္◌း◌ျဖစသ္ည္။

 

                    


