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ပုံေဖာ္ပါ

သတင္းကို ပုံေဖာ္ပါ။ 

ဒီနည္းဗ်ဳဟာကုိ ဘာသာစကား 
အမ်ိဳးမ်ိဳးန႔ဲ့ စာေပမ်ားကို 
ၾကံဆျပီး ဆက္သြယ္ဖို႔အျပင္ 
လူေတြရဲ့ အာရုံကို ဖမ္းယူဖို႔ 
သင့္ေတာ္ ေကာင္းမြန္တယ္။
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ဗီဒီယိုမွ ဥပမာအားလုံး 

l မိန္းမ၀ါဒဆန္ေသာလွည္႔စားမႈတခုနဲ႔ ေရွးရုိးစဥ္လာကို အသက္သြင္းၿခင္း
အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ ေအာက္ေမ႔ဖြယ္ စကား၀ုိင္း၊ ကိုင္ရုိ၊ အီဂ်စ္္
အႏုပညာရွင္ေတြ အက်ိဳးေဆာင္ေတြက အမ်ိဳးသမီးရႈေထာင္႔က 
ၿပန္ေၿပာတဲ႔ အာရပ္ပုံၿပင္ေတြေပၚ အေၿခခံၿပီး ကာတြန္းဗီဒီယုိ 
ဇာတ္လမ္းတုိဖန္တီးခဲ႔ၾကတယ္။ ဗီဒီယိုမွာ တိရစၦာန္ေတြ၊ 
အရာ၀တၳဳေတြသုံးၿပီး စိတ္ကူးကြန္႔ၿမဴးကာ အထိမခံတဲ့ က်ားမ မညီမွ်မႈကိုတ
င္ၿပဖုိ႔ႀကိဳးစားထားတယ္။  

အသုံးၿပဳခဲ႔တဲ့ Tools မ်ား - ကြန္ပ်ဴတာထဲ စကန္ဖတ္ ထည္႔သြင္းထားတဲ့ 
လက္နဲ႔ေရးေသာ ပုံေတြ အသက္သြင္းဖုိ႔ Adobe software (Photoshop, 
After Effects and Premiere) 

ဆက္ေလ႔လာစရာလင္႔ခ္မ်ား - 
အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ ေအာက္ေမ႔ဖြယ္စကား၀ုိင္း - http://www.wmf.org.eg/

l လက္ရွိ ၿပႆနာတရပ္ကို ပုံေဖာ္ၿခင္း 
ဆာမိေဒါင္း၊ လက္ဘႏြန္ 
၂၀၀၆ အစၥေရးက်ဴးေက်ာ္မႈအတြင္း အက်ိဳးေဆာင္ေတြက လက္ဘႏြန္ 
အေၿခခံ အေဆာက္အဦေတြကို ဗုန္းႀကဲမႈနဲ႔ အပ်က္အစီးၿပေၿမပုံမ်ား 
ဖန္တီးေရး၊ အခ်ိန္နဲ႔ တေၿပးညီ ထပ္မံၿဖည္႔စြက္ေရးအတြက္ 
လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကတယ္။ ဒီေၿမပုံေတြကို နာလန္ထူေရးနဲ႔ 
အားေပးေထာက္ပံ႔ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အသုံးၿပဳခဲ႔ၾကတယ္။ 

အသုံးၿပဳခဲ႔တဲ့ Tools မ်ား - Adobe Illustrator, Blogger, Wordpress 

ဆက္ေလ႔လာဖုိ႔လင္႔ခ္မ်ား - 
လက္ဘႏြန္က ေၿမပုံမ်ား - http://bit.ly/Nmyi3

l အစုိးရေၿမပုံကို ဒုကၡေရာက္ေစၿခင္း 
Nawaat.org နဲ႔တူနီးရွားအက်ိဳးေဆာင္မ်ား
တူနီးရွားအစုိးရက အစုိးရလူ႔အခြင္႔အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ေတြနဲ႔ 
ပတ္သက္တဲ႔လူေတြဆီက ဗီဒီယိုသက္ေသခံခ်က္ေတြ ၾကည္႔တာကုိ 
ပိတ္ပစ္ဖုိ႕ ဗီဒီယုိ၀က္ဆုိဒ္ Youtube နဲ႔ Dailymotion တုိ႔ကို 
ပိတ္ဆုိ႔ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါကို အက်ိဳးေဆာင္ေတြက ဂူဂဲလ္ေျမပုံေပါင္းစပ္မႈ 
(Google Earth Mashup) ထဲ သမၼတအိမ္ေတာ္လုိ တေနရာထဲမွာ 
လူ႔အခြင္႔အေရး သုံးဖက္ၿမင္ဗီဒီယုိေျမပုံေတြ လုပ္ၿပီး ေနရာခ်တာနဲ႔ 
တုံ႔ၿပန္ခဲ႔တယ္။ Youtube တုိက္ရုိက္ၾကည္႔ခြင္႔မရတဲ့ ေနရာေတြမွာေတာင္ 
ဒီဗီဒီယုိကို ၾကည္႔လုိ႔ရေအာင္ လုပ္ခဲ႔ၾကတယ္။ 

အသုံးၿပဳခဲ႔တဲ့ Tools မ်ား - Google Earth, Google Maps, Youtube

ဆက္ေလ႔လာရန္ လင္႔ခ္မ်ား - 
ဗီဒီယိုေၿမပုံ - http://bit.ly/1a2OrH
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လႈပ္ရွားမႈကို ၾကိဳတင္ၿပင္ဆင္ပါ

l ကုိင္ရိုက ေရွးပုံၿပင္ကာတြန္းကားေတြမွာေတာ႔ လူအစား တိရိစၦာန္ေတြကို သုံးထားပါတယ္။ သရုပ္ေဖာ္ 
သို႔မဟုတ္ စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္ေကာင္ေတြန႔ဲ ဖန္တီးတာဟာ မတည္ၿငိမ္တဲ႔ ကိစၥတခုကို လက္ခံရခက္ေနတဲ႔ 
ပရိသတ္ဆီ တင္ျပဖုိ႔ လြယ္သြားပါတယ္။

l ဖန္တီးတဲ႔ ပုံေဖာ္ခ်က္ေတြ အရာ၀တၳဳေတြကို လက္ေတြ႔က်ေအာင္ ဖန္တီးႏုိင္တယ္။ ဥပမာ - 
လက္ဘႏြန္က ေၿမပုံဆုိရင္ ရာဇ၀င္မွတ္တမ္းအေနနဲ႔ အေရးအခင္းအစီရင္ခံခ်က္နဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရး 
အကူအညီေပးေရးအတြက္ စသည္ၿဖင္႔ က႑စုံ အသုံးတည္႔တယ္။ 

l အၿပန္အလွန္တုံ႔ၿပန္မႈရွိတဲ႔ ပုံေဖာ္ခ်က္ေတြအတြက္ မတူညီတဲ႔ လူအမ်ားႀကီးက ပုိ႔ေပးတဲ႔ ဓာတ္ပုံေတြ၊ 
ပုံေဖာ္ခ်က္ေတြ၊ ဗီဒီယုိေတြနဲ႔ အၿခားတင္ပုိ႔ခ်က္ေတြကို သုံးႏုိင္တယ္။ တူနီးရွား ဂူဂဲလ္ကမၻာငယ္နဲ႔ Youtube 
ေပါင္းစပ္မႈေၾကာင္႔ ဗီဒီယုိအသစ္ေတြ လူေတြအြန္လုိင္းမွာ တင္လုိက္တုိင္း၊ geo-tagged လုပ္လုိက္တုိင္း 
အလိုအေလ်ာက္ ေပါင္းစုၿပီးသားၿဖစ္သြားတယ္။ 

l ရႈပ္ေထြးတဲ႔ ပုံေဖာ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ၿမန္ဆန္တဲ႔အင္တာနက္ မရွိတဲ႔လူေတြဆီထိ လက္လွမ္းမီဖုိ႔၊ 
ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ႏုိင္တဲ့ ဗီဒီယုိ၊ ဗီြစီဒီ၊ဒီဗီဒီေတြ၊ ပိုစတာအႀကီးစားေတြ၊ ပုံႏွိပ္ေၾကာ္ၿငာစာရြက္ေတြ သို႔မဟုတ္ 
လူထုၾကား ၿပပြဲေတြ သုိ႔မဟုတ္ USB ေတြနဲ႔ အင္တာနက္ေကာ္နက္ရွင္ မလုိပဲ မွ်ေ၀ႏုိင္ပါတယ္။
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ေခါင္းစဥ္ - ၃၅၀၊ ရာသီဥတုလႈပ္ရွားမႈအတြက္ ႏုိင္ငံတကာေန႔
ဦးေဆာင္သူ - 350.org
ေနရာ - ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၀ နီးပါးက လႈပ္ရွားမႈမ်ား
၀ဘ္ဆုိဒ္ - www.350.org

ရွင္းလင္းတင္ၿပခ်က္
ကမၻာအႏွံ႔ လႈပ္ရွားမႈတခု စီစဥ္ၿပီး လူေတြကို ႏိႈးဆြဖုိ႔ 350.
org က ရာသီဥတုေၿပာင္းလဲမႈအေၾကာင္း ကာတြန္းဗီဒီယိုတကား 
ဖန္တီးခဲ႔ပါတယ္။ ဗီဒီယုိထဲမွာ အားေကာင္းတဲ႔ ပုံေဖာ္ခ်က္ေတြ သုံးၿပီး 
ဘာသာစကားအတားအဆီးမရွိပဲ လူတုိင္းနားလည္ေအာင္ လုပ္ထားပါတယ္။ 
ကနဦးေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ကေတာ႔ “သိပၸံပညာရွင္ေတြ တင္ၿပတဲ႔ ေလထုထဲ 
အႏၱရာယ္ အကင္းဆံုး ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ပမာဏ နံပါတ္၃၅၀ 
ၿဖစ္တယ္” လုိ႔ 350.org က ဖီးလ္ အာရုိနတ္ႏူး က ဆုိပါတယ္။  

“အကယ္၍ ဒီစည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးကို တကမၻာလုံး အတုိင္းအတာနဲ႔ 
လုပ္ေတာ႔မယ္ဆုိရင္ ဒီနံပါတ္ကို လူအမ်ားၾကား ေၿပာဆုိလာေအာင္ 
ဒီနံပါတ္ကို သုံးလုိ႔ရတယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သိခဲ႔ၾကတယ္။” 350.
org က မုိက္ခရုိေဆာ႔ဖ္ပုံဆြဲေဆာ႔ဖ္၀ဲကို သုံးၿပီး Free Range Studios က 
ဒီဇုိင္းဆြဲ၊ ကာတြန္းဗီဒီယုိ နမူနာတခုကို Flash သုံးၿပီး ထုတ္ေ၀ခဲ႔တယ္။ 
ဒီကာတြန္းဗီဒီယိုကို 350.org ေပၚတြင္သာမက Youtube နဲ႔ Facbook 
မွာပါ လႊင္႔တင္ခဲ႔တယ္။ ဖီးလ္က “က်ေနာ္တုိ႔ ဘေလာ႔ 350.org 
ေပၚမွာထက္ Facebook ေပၚက ဗီဒီယုိမွာ မွတ္ခ်က္ပုိရရွိၿပီး လူေတြအေနနဲ႔ 
ဘယ္လုိရွာေဖြၿပီး သူတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ဗီဒီယုိေတြ ဘယ္လုိလုပ္ႏုိင္မယ္ဆုိတဲ႔ 
ေမးခြန္းေတြလည္း ရလာတယ္။” 

ဗီဒီယိုေတြကို ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ရန္ခက္ခဲတဲ႔ အင္တာနက္ေကာ္နက္ရွင္ရွိတဲ႔ 
ေဒသေတြဆီ ဒီဗီဒီေတြကုိ ေဒသခံ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ရုပ္ၿမင္သံၾကား 
ထုတ္လႊင္႔ရုံေတြဆီ ပုိ႔ေပးခဲ႔ၾကတယ္။ ဒီကာတြန္းဗီဒီယိုမ်ားေအာင္ၿမင္မႈနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး ဖီးလ္ရဲ႕ ေၿပာၾကားခ်က္ 

“ဒါကို စည္းရုံးေရးကိရိယာအၿဖစ္ သုံးလုိ႔ရတယ္လုိ႔ေတာ႔ 
တပ္အပ္မေၿပာႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာလူေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္တဲ႔ 
နည္းလမ္းတခုၿဖစ္ႏုိင္တဲ့အၿပင္  ၀က္ဆုိဒ္မ်ားဆီလမ္းေၾကာ
င္းေပးၿပီး သူတုိ႔ဘာလုပ္ခ်င္တယ္ဆုိတာ စဥ္းစားမိေစတဲ႔ 
အေၾကာင္းတခုလည္းၿဖစ္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ လူေတြကို 

တခုခုလုပ္ေနပါလားဆုိတဲ႔ ခံစားခ်က္မ်ိဳးၿဖစ္ေစတယ္။ ဒါေပမဲ့ အၿခားဘက္မွာ 
က်ေတာ႔လည္း အရမ္းၿမန္ဆန္တဲ႔အတြက္ ကၽေတာ္ ၿဖစ္ေစခ်င္သေလာက္ 
၃၅၀ အေၾကာင္း လူေတြကို နားလည္သြားေအာင္ လုပ္မေပးႏုိင္ဘူး။ 
မၾကာခဏ အၾကားရဆုံးက ဒီဗီဒီယိုကေကာင္းပါတယ္ ဒါေပမဲ့ ၃၅၀ 
ဆုိတာ ဘာလဲ ၿပန္ေၿပာၿပပါအုံး ဆုိတာပါပဲ။ ဒီကာတြန္းဗီဒီယုိအတြက္ 
၃၅၀ ဟာ ေငြေၾကးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကုန္က်ခံထားတယ္။ စည္း
ရုံးလႈ႔ံေဆာ္ေရးအဖြဲ႔အေနနဲ႔လည္း ေတာ္ေတာ္တန္ဖိုးႀကီးတယ္လုိ႔ 
ၿမင္တယ္။ ဘာေၾကာင္႔လဲဆုိေတာ႔ ဒီဗီဒီယို္မွာ အရမ္းအားေကာင္းတဲ႔ 
ဂရပ္ဖစ္အေထာက္အထားေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး သူတုိ႔ပစၥည္းေတြမွာ 
ဒီစိတ္ကူးကုိပဲ တသမတ္ထဲ သုံးႏုိင္တယ္။”

အသုံးျပဳခဲ႔တဲ့ Tools ေတြ - အဖြဲ႔၀င္ ၁၀,၀၀၀ နဲ႔အတူ Facebook စာမ်က္ႏွာ 
၊ Orkut၊ MySpace၊ Twitter၊ Zandy၊ “Facebook Events လုိမ်ိဳး 
ပြဲစီစဥ္ႏုိင္တဲ႔ Tool ေတြ၊ အၿခားဘာသာစကားၿပန္ဆုိခ်က္ေတြ

ေအာင္ၿမင္မႈအတုိင္းအတာ - ဗီဒီယုိဟာ ယူက်ဳေပၚမွာ တႏွစ္အတြင္း 
ၾကည္႔ရႈသူေပါင္း ၁၀၀, ၀၀၀ ရွိခဲ႔တယ္။ စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္မႈက 
တစ္ကမၻာလုံးအတုိင္းအတာၿဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္း၃၀နီးပါး၊ 
လက္ေတြ႔သင္တန္းမ်ားႏွင္႔ ကမၻာအႏွံ႔ စီမံထားတဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေပါင္း ၁၀၀ 
နီးပါးရွိတယ္။ 

ကုန္က်စရိတ္ - ဗီဒီယိုအတြက္ ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၁၀ ၀၀၀။ စီမံကိန္းကို 
စီမံခန္႔ခြဲၿပီး အသုံးခ်ဖုိ႔ လုပ္ေနဆဲကာလတြင္း ၀န္ထမ္းစရိတ္မ်ား

အရင္းအၿမစ္မ်ား - ထုိးေဖာက္စည္းရုံးေရးကို အေမရိကမွ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ကြန္ယက္ေတြေဆာက္ထားၿပီး 
ရာသီဥတုဆုိးရြားေၿပာင္းလဲမႈ ညီလာခံေတြကတဆင္႔ ႏုိင္ငံတကာထိ 
ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ႔တယ္။ “ပူးေပါင္းလုပ္တာဟာ ဘက္ဂ်က္ေသေသခ်ာခ်ာ 
မရွိေတာင္ အလုပ္ၿဖစ္ႏုိင္တယ္” လုိ႔ ဖီးလ္ကေၿပာတယ္။ “က်ေနာ္တုိ႔ဟာ 
ကြန္ယက္တခုကို သုံးေနရုံမဟုတ္ဘူး ဖန္တီးသူေတြလည္းၿဖစ္တယ္။”

ၿပႆနာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား 

အခ်ိန္ - ဗီဒီယိုဖန္တီးရန္ အခ်ိန္သုံးလ။ 
စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအခ်ိန္ စုစုေပါင္းမွာ 
၂၀၀၈ အဆုံးပုိင္းကစၿပီး ၂၀၁၀ 
ႏွစ္ဦးပုိင္းထိ

ခက္ခဲမႈအဆင္႔ - အဆင္႔ ၅ ဆင္႔အနက္ 
အဆင္႔ ၃

ဆက္ေလ႔လာဖုိ႔ လင္႔ခ္မ်ား -
350 ကာတြန္းဗီဒီယို - http://bit.
ly/89GA8
350 ယူက်ဳခ်ယ္နယ္ - http://bit.ly/
Ai4hl
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ၿပဳလုပ္ႏုိင္တဲ့ အၿခားနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
၁။  အထင္ကရၿပည္နယ္အမွတ္အသားမ်ားသာမက တိက်ေသခ်ာတဲ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး 

အေၾကာင္း အခ်က္အလက္ပါတဲ႔ ကမၻာလွည္႔ဧည္႔သည္တဦး သို႔မဟုတ္ ၿမဳိ႕ေၿမပုံတခုကို 
မူပုိင္ပုံစံနဲ႔ ဖန္တီးပါ။ ဒါကို ၿမိဳ႕ကိုအလည္လာသူေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြ သုိ႔မဟုတ္ 
လႈပ္ရွားမႈထဲ ပါ၀င္စည္းရုံးႏုိင္တဲ႔ အၿခားသူေတြဆီ လက္ဆင္႔ကမ္းပါ။ 

၂။  ကာတြန္းဗီဒီယုိမလုပ္တတ္ရင္၊ ဓာတ္ပံုေတြအစီအရီနဲ႔ ဗီဒီယိုဖန္တီးႏုိင္တယ္။ 
အေၾကာင္းတခုဇာတ္ေရလည္ဖို႔ ရုပ္ပုံေတြ ေပါင္းစပ္ၿပီး ေတးဂီတ၊ စာတန္းထုိးနဲ႔ 
ေနာက္ခံအသံေတြ ထည္႔သြင္းႏုိင္တယ္။ 

၃။  ေကာ္ပုိေရးရွင္းေတြမွာ မရႏုိင္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြကို တံဆိပ္ၿပန္ကပ္ႏုိင္တဲ႔ 
ဒီဇုိင္းစတစ္ကာမ်ား - ဥပမာ ကုမၸဏီတြင္း ရာဇ၀တ္မႈစုံစမ္းၿခင္းမ်ား သုိ႔႔မဟုတ္ 
ကုန္ထုတ္သူက လက္နက္ကုိင္အေရးအခင္းမ်ားကို ဘယ္လုိေထာက္ခံပုံ

၄။  အၿဖစ္အပ်က္ေတြ ကုိယ္တုိင္မွတ္တမ္းတင္ဖုိ႔ လူေတြကုိ ေစ်းခ်ိဳတဲ႔ကင္မရာေတြေပးၿပီး 
ဒီဗီဒီယုိေတြနဲ႔ ၿခားနားတဲ႔ လူေတြကို တူညီတဲ႔ကိစၥက ထိခုိက္ႏုိင္တာကုိ ျပတဲ့ 
သင္ၾကားေရးေၿမပုံတည္ေဆာက္ရာမွာ သုံးပါ။ 

၅။  ဂရပ္ဖစ္ ရုပ္ၿမင္ပုံေဖာ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္အဆင္႔ရွိဖုိ႔ မလုိပါဘူး။ Tag cloud 
ဆုိတဲ႔ က်ယ္ၿပန္တဲ႔ စာကုိယ္တခုကို ကိုယ္စားၿပဳတဲ႔ စကားလုံးအစုအေ၀းေတြဟာ 
အေရးႀကီးတဲ႔ မွတ္တမ္း သုိ႔မဟုတ္ ၀ဘ္ဆုုိဒ္တခုက ေသာ႔ခ်က္စကားလုံးေတြကို 
ထင္ရွားေအာင္လုပ္ၿပီး ရွင္းလင္းၿမင္သာေစပါတယ္။

ကုိယ္တုိင္လုပ္ေဆာင္ရန္

ေမးၿမန္းခ်က္-
l  ပုံေဖာ္စည္းရုံးေရးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးက ဘာလဲ - ဘာသာစကားေပါင္းစုံနဲ႔ 

ဆက္ဆံရန္၊ သိပ္သည္းတဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကို ရုိးရွင္းတဲ႔ ရုပ္ပုံမ်ားနဲ႔ တင္ၿပရန္၊ 
သုိ႔မဟုတ္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ႔ ပုံေတြနဲ႔ တီထြင္ ဉာဏ္ေကာင္းတာကို အသုံးခ်ၿပီး 
လူေတြကို အံ႔အားသင္႔ ဆြဲေဆာင္ေစဖုိ႔။

l  စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ေရးဟာ ရႈေထာင္႔ သို႔မဟုတ္ ေၾကြးေၾကာ္ခ်က္ တခုထဲအေပၚ 
ဗဟုိၿပဳေနသလား။ ဒါကို ဦးတည္လုိတဲ႔ လူထုသေဘာေပါက္လြယ္ေအာင္ 
ဘယ္လုိဒီဇုိင္းဆြဲမလဲ။ 

l  စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈထဲ လူေတြပါလာေအာင္ ဘယ္လုိႀကံမလဲ - ဓာတ္ပုံ၊ ဗီဒီယို္ေတြ 
ၿဖန္႔ၿပီး အေ၀းက သုိ႔မဟုတ္ လူကိုယ္တုိင္ပူးေပါင္းတာ သုိ႔မဟုတ္ အၿခားသူေတြနဲ႔ 
ကုိယ့္ဗီဒီယိုေတြ၊ ေၿမပုံ ကာတြန္းဗီဒီယုိေတြ ေ၀ၿပီး ႏႈိးေဆာ္မလား။ 

l  လူထုေထာက္ခံမႈရဖုိ႔ သုိ႔မဟုတ္ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးကို အေၿခၿပဳၿပီး လူေတြကို 
ေတာင္းဆုိဖို႔ ဘယ္လုိလႈပ္ရွားမႈမ်ဳိးေတြလုပ္မလဲ။ မီဒီယာေ၀မွ်ၿခင္းဟာ 
လႈပ္ရွားမႈတခုလား။ မီဒီယာကို ဘယ္သူေတြဆီလက္ဆင္႔ကမ္းပါလုိ႔ 
ေတာင္းဆုိမလဲ။ အစုိးရအဖြဲ႔က အဓိကပုဂၢိဳလ္ေတြကိုလား၊ ေဒသခံေတြ သုိ႔မဟုတ္ 
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလား၊ မီဒီယာေလာကကိုလား။ 

l  စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးရဲ႕ ရုပ္ၿမင္မီဒီယာကို အင္တာနက္ သုိ႔မဟုတ္ 
ကြန္ပ်ဴတာခ်ိတ္ဆက္မရွိတဲ႔သူေတြ အတြက္ ဘယ္လုိေၾကာ္ၿငာမလဲ။ 



မွတ္ခ်က္မ်ား

350.org က ဖီးလ္အာရုိနဲက ရုိးရုိးရွင္းရွင္းလုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး - 
‘အထင္ကရပုံရိပ္မ်ား အသုံးၿပဳၿခင္းက အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္။ ‘ဒါကၽေတာ္႔အနာဂတ္ပါ’ ဆုိတဲ႔ 
ဗီဒီယိုကိုၾကည္႔ပါ။ ဒီဗီဒီယိုဟာ ေက်ာင္းသားေတြ ကင္မရာတလုံးထဲသုံးၿပီး ရုိးရွင္းတဲ႔ တည္းၿဖတ္ေရး 
ေဆာ႔ဖ္၀ဲမ်ား သုံးရုိက္ကူးထားတာပါ။ ံ ‘ဒါကၽြန္ေတာ္႔အနာဂတ္ပါ’ ဆုိတဲ့ ထင္ရွားတဲ့ေၾကြးေၾကာ္သံကို 
သုံးထားၿပီး ဒီေၾကြးေၾကာ္သံက အေၾကာင္းအခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေပၚထြက္ခဲ႔ပါတယ္။ 
ဒါက အထင္ကရၿဖစ္လာခဲ႔ၿပီး လႈံ႔ေဆာ္ေရးအေၾကာင္း ဘာမွမသိတဲ႔သူေတြအတြက္ေတာင္မွ 
ပညာရစရာၿဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းအားၿမွင္႔တင္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားက တက္ဆာလီ၀င္က တည္းၿဖတ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး - 
‘ကာတြန္းကားေတြ၊ ဗီဒီယိုေတြကို တည္းၿဖတ္တာအတြက္ ေစ်းခ်ိဳတဲ႔ ေၿဖရွင္းနည္းတခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
အခမဲ႔ရႏုိင္တာေတာ႔ သိပ္မရွိပါဘူး။ ကၽမ ကုိယ္တုိင္လုပ္တာအမ်ားစုက ဖရိန္ဆြဲတာနဲ႔ စကင္ဖတ္၊ Adobe 
ေဆာ႔ဖ္၀ဲလုပ္ၿပီး လႈပ္ရွားလာေအာင္လုပ္တာပဲၿဖစ္တယ္။ ဒါေတြအားလုံးကို အခမဲ႔ open source software 
ေတြၿဖစ္တဲ႔ Gimp (သုိ႔) Kino (http://bit.ly/13V9fW)  သုံးၿပီး လုပ္ႏုိင္တယ္။ 

350.org က ဖီးလ္က အမွတ္တံဆိပ္သတ္မွတ္ၿခင္း၊ အမွတ္အသားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး - 
‘ကၽေနာ္တုိ႔ရဲ႕ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးမွာ တည္ၿငိမ္တဲ႔ ဂရပ္ဖစ္အေထာက္အထားတခုရွိတာ အေရးပါတယ္လုိ႔ 
ယူဆခဲ႔ၾကတယ္။ ပညာရွင္ ဒီဇုိင္နာေတြသုံးဖုိ႔ ဆုံးၿဖတ္ခဲ႔ေပမယ္႔ ကၽေနာ္တုိ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး 
ဗီဒီယိုအတြက္သာ တတ္ႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗီဒီယုိထဲမွာ သုံးခဲ႔တဲ႔ ဂရပ္ဖစ္ပုံေတြပုိ႔ခုိင္းၿပီး  ဒီပုံေတြကို 
လုိဂိုမ်ား၊ ဘေလာ႔ပုိ႔စ္မ်ားနဲ႔ ပုံႏွိပ္ၿခင္းစတာေတြအတြက္ သုံးႏုိင္ပါတယ္။ ကၽေနာ္တုိ႔အတြက္ကေတာ႔ ဒီနည္းက 
ပုိက္ဆံေခၽြတာေစတဲ႔ နည္းလမ္းတခုပဲ ။ 

ပါ၀င္တဲ့ TOOl မ်ား -

သာလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့  tag cloud တခုဖန္တီးပါ။ 
ၿမင္သာတဲ႔ ဒီဇုိင္းတခုကို ကုိယ္တုိင္လုပ္စရာမလုိပဲ 
စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအတြက္ အင္ဖုိ-ဂရပ္ဖစ္ တခု ဖန္တီးႏုိင္ပါတယ္။ 
Wordle (www.wordle.net/) ဟာ တည္ၿငိမ္ၿပည္႔စုံတဲ႔ မွတ္တမ္းတခု 
(သုိ႔) ဘေလာ႔ဂ္တခုက (သုိ႔) ၀ဘ္ဆုိဒ္သတင္းပါ တက္ၾကြတဲ႔ စာသားတခု 
စတာေတြက Tag Cloud ဖန္တီးႏုိင္တဲ႔ ကြန္ယက္အေၿခၿပဳ application 
ၿဖစ္ပါတယ္။ Wordle က ထပ္ခါတလဲလဲ သုံးခံရတဲ႔ စကားလုံးေတြကို 
စာလုံးအရြယ္အစား ပုိႀကီးေအာင္လုပ္ၿပထားတဲ႔ ဂရပ္ဖစ္လုပ္ဖုိ႔ 
စာသားေတြကို သုံးပါတယ္။ 

ဒါက ကြဲၿပားတဲ႔ Tag Cloud ႏွစ္ခုကို တူညီတဲ႔ သတင္းအခ်က္အ
လက္ႏွစ္ခုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခ်ဥ္းကပ္တဲ့ေနရာမွာ ထိေရာက္ပါတယ္။ 
ဥပမာ - ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးစည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရး 
မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ (သုိ႔) ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ မူ၀ါဒမွတ္တမ္းမ်ား။ Tag Cloud 
ကို ပီဒီအက္ဖ္ဖုိင္အေနႏွင္႔ သိမ္းၿပီး ပရင္႔ထုတ္ႏုိင္ပါတယ္။ (သုိ႔) အြန္လုိင္း 
ရုပ္ပုံအေနနဲ႔႔လဲ တင္ႏုိင္ပါတယ္။  Wordle က ေရြးခ်ယ္ထားတဲ႔ အေရာင္နဲ႔ 
ေဖာင္႔ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ခြင္႔ကေတာ႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ရွိပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ဒီ application ကို သုံးတာက InkSkape (http://www.
inkscape.org/) လုိ အခမဲ႔ ဂရပ္ဖစ္ပရုိဂရမ္ေတြမွာ ပိုတိက်တဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ 
Tag Cloud ဖန္တီးဖုိ႔ အုိင္ဒီယာေတြေပးႏုိင္ပါတယ္။ 

သတင္းကို ပုံေဖာ္ပါ။ - ၅


