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ၿပဳံးခ်င္စရာလုပ္ပါ။

ဟာသထည့္ပါ။

ဒီနည္းက မတူကြဲၿပားတဲ႔ 
ပရိသတ္ဆီ ေရာက္ဖုိ႔နဲ႔ လူေတြက 
သတင္းစကားကို ဆက္ၿဖန္႔ေပးဖုိ႔ 
အားေပးတဲ႔ ေနရာမွာ 
အသုံး၀င္ပါတယ္။
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ဗီဒီယို ဥပမာမ်ား အားလုံး 

l အေရးပါတဲ႔ ပုိစတာ အေရာအေႏွာ
အီဂ်စ္အႏုပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ေထာက္ခံသူမ်ား
အီဂ်စ္သမၼတ မူဘာရက္ပုံေတြကို လူသိမ်ားထင္ရွားတဲ႔ ရုပ္ရွင္ပိုစတာေတြနဲ႔ 
ေရာေႏွာ ဖန္တီးလုိက္ပါတယ္။ ပုံေတြ အင္တာနက္ေပၚမွာ ျမန္ၿမန္ဆန္ဆန္ 
ပ်ံ႕သြားပါတယ္။ ပုိစတာေတြထဲက ဟာသေတြက မူဘာရက္ရဲ႕ 
တန္ခုိးအရွိန္အ၀ါေတြကို ႏႈတ္ယူပစ္လုိက္ပါတယ္။ ဒါ႔အၿပင္ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ 
တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူလုိ႔ မထင္တဲ႔ၿပည္သူေတြကိုပါ သူတုိ႔သမၼတကုိ 
ရင္ဆုိင္ရဲလာေစပါတယ္။ 

သုံးစြဲခဲ႔တဲ႔ Tool မ်ား - ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဓာတ္ပုံတည္းၿဖတ္တဲ႔ ေဆာ႔ဖ္၀ဲ၊ 
Facebook၊ ဘေလာ႔မ်ား၊ အီးေမးလ္၊ Youtube. 

ဆက္ေလ႔လာရန္ လင္႔ခ္မ်ား 
ဗီဒီယိုစလုိက္ရႈိး - http://bit.ly/363qyA

l လူ႔အခြင္႔အေရးအတြက္ ကာရာအုိေက ဗီဒီယိုမ်ား 
လိင္လုပ္သားမ်ားအတြက္ အာရွပစိဖိတ္ ကြန္ယက္  
ခြဲၿခားဆက္ဆံမႈနဲ႔ သူတုိ႔ကို အၿပစ္က်ဴးလြန္သူေတြလုိ ဆက္ဆံမႈကို 
ဥပေဒအရ တုံ႔ၿပန္တဲ႔ အေနနဲ႔ လိင္အလုပ္သမားေတြက ႏုိင္ငံေရးအရ 
လူသိမ်ားသူေတြကို စရုိက္လကၡဏာထားၿပီး ေလွာင္ေၿပာင္တဲ႔ ကာရာအုိေက 
ဗီဒီယိုေတြ ထုတ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒီဗီယုိေတြကို ဘားေတြ၊ ကလပ္ေတြ 
နဲ႔ပါတီပြဲေတြမွာ ၿပၿပီး လိင္လုပ္သားေတြ အခ်င္းခ်င္း သူတုိ႔လုပ္ငန္းခြင္မွာ 
ပညာေပးႏုိင္ခဲ႔ပါတယ္။ ကာရာအုိေက ဗီဒီယုိေတြကို လူသိရွင္ၾကား 
ေထာက္ခံေၿပာတဲ႔ အစည္းအေ၀းေတြနဲ႔ လိင္လုပ္သားအသုိင္းအ၀ုိင္း၊ 
သူတုိ႔အေရးကိစၥထုတ္ေဖာ္ေၿပာဆုိတဲ႔ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူေတြရဲ႕ 
ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာလည္း ၿပသခဲ႔ပါတယ္။ ဗီဒီယုိတခုထဲကေန 
အြန္လုိင္းမွာ ၾကည္႔သူေပါင္း ၁၀,၀၀၀ နီးပါး ရွိခဲ႔ပါတယ္။  

သုံးစြဲခဲ႔တဲ႔ Tools မ်ား - ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဗီဒီယို ကင္မရာမ်ား၊ ဗီဒီယုိ 
တည္းၿဖတ္တဲ႔ ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္၊ blip.tv၊ Youtube၊ ဘေလာ႔ဂ္မ်ား 

ဆက္လက္ေလ႔လာရန္ လင္႔ခ္မ်ား 
ဗီဒီယုိ - http://bit.ly/1CIB7N
၀ဘ္ဆုိဒ္ - http://apnsw.org/

l Lukashenko ကို သူ႔အလုိက် Lu-net ကို ေပးလုိက္ပါ။ 
ဘယ္လာရပ္စ္(Belarus) မွ ေထာက္ခံသူမ်ား 
သမၼတ အလက္ဇန္းဒါး လူကာရွင္ကို (Alexander Lukashenko) က 
အင္တာနက္ ဆင္ဆာၿဖတ္မႈကို ပုိတုိးခ်ဲ႕သြားမယ္လုိ႔ ကတိၿပဳၿပီးတဲ႔ေနာက္ 
ဘယ္လာရပ္စ္က ေထာက္ခံအားေပးသူေတြနဲ႔ ဘေလာ႔ဂါေတြက 
သမၼတေမြးေန႔ပြဲကို ေၿပာင္ေလွာင္ခ်ီးေၿမွာက္တဲ႔ LuNet ေခၚတဲ႔ 
၀က္ဆုိဒ္အုပ္စုတခု ဖန္တီးခဲ႔တယ္။ LiveJournal နဲ႔ YouTube အစား LuNet 
ရဲ႕ ၀က္ဆုိ္ဒ္ႏွစ္ခုကေတာ႔ လြန္ကဲတဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြနဲ႔ ဆင္ဆာၿဖတ္ထားတဲ႔ 
အစုိးရ၀ါဒၿဖန္႔ေတြနဲ႔ ၿပည္႔ေနတဲ႔ LuJournal ႏွင္႔ LuTube ပဲ ၿဖစ္တယ္။ 
LuNet ၀ဘ္ဆုိဒ္ေတြရဲ႕ ေလွာင္ေၿပာင္လုိရင္းက လူကာရွင္ကိုကို 
သူ႔အႀကိဳက္ ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြ အတုိက္အခံလုပ္မႈေတြကင္းတဲ႔ အင္တာန
က္ပုံစံဖန္တီးေပးထားတာၿဖစ္တယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘယ္လာရပ္စ္မွာ 
အင္တာနက္ ဆင္ဆာၿဖတ္မႈနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေၾကာင္႔ ထိန္းသိမ္းခံရတဲ႔ 
ဘေလာ႔ဂါေတြအေၾကာင္း လူေတြအာရုံစိုက္လာေအာင္ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

အသုံးၿပဳခဲ႔တဲ့ Tools မ်ား - ဘေလာ႔ဂ္မ်ား၊ LiveJournel၊ Youtube

ဆက္ေလ႔လာရန္ လင္႔ခ္မ်ား 
LuNet – http://bit.ly/YPNqN
ေတြ႔ဆုံေမးၿမန္းခန္း - http://bit.ly/mNFV3
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လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ပါ

l ဟာသလုပ္ေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာေတာင္ စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္မႈနည္းနာေတြက လႈံ႔ေဆာ္လုိတဲ႔ 
လူေတြရဲ႕အားေကာင္းမႈနဲ႔ ကုိက္ညီရင္ အေကာင္းဆုံးပါ။ အီဂ်စ္ေတြရဲ႕ ပုိစတာလႈံ႔ေဆာ္ေရးအဖြဲ႔က 
လူငယ္ေတြရဲ႕ ဓာတ္ပုံတည္းၿဖတ္မႈအသိပညာေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ အင္တာနက္ေပၚမွာ 
ရယ္စရာပုံရိပ္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားတာကို သေဘာက်တဲ႔ ဆႏၵေတြဆီကေနၿပီး အက်ိဳးအၿမတ္ရသြားတာၿဖစ္တယ္။ 

l Lunet လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ မည္သူတဦးတေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းကမွ ထိန္းခ်ဳပ္ေနတာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီနည္းလမ္းက ပ်က္ရယ္ၿပဳသေရာ္တဲ႔ ပုံရိပ္ေတြနဲ႔ ၀ဘ္ဆုိဒ္ေတြကို မွ်ေ၀ရင္း 
ပါ၀င္လႈပ္ရွားလာသူ ဦးေရမ်ားလာေစတယ္။ ေနာက္ၿပီး ပုံဖန္တီးမႈကို တသမတ္ထဲမရွိေအာင္ 
ထားၿပီး အာဏာႀကီးသူေတြကို သေရာ္ေလွာင္ေၿပာင္လုိ႔ ရလာႏုိင္တဲ႔ အႏၱရာယ္ေတြကို 
ၿငီးေငြ႔မသြားေစႏုိင္ေတာ႔ပါဘူး။ 

l ဒီလုုိစိတ္အပန္းေၿဖတဲ႔ ကာရာအုုိေက၊ အရက္ဘားလုုိ ေနရာမ်ဳိးေတြမွာ ၿဖန္႔ေ၀ႏုုိင္တဲ႔ 
ယခုုလုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ိဳးဟာ အေရးကိစၥတခုုမွာ ပတ္သက္ရမွာေၾကာက္တဲ႔  လူေတြရဲ႕ စိတ္ကိုု 
ေလ်ာ႔နည္းေစပါတယ္။ အြန္လုုိင္းေပၚမွာလည္း လူေတြ ယခုုလုိပဲ ေၾကာက္စိတ္နည္းသြားတတ္တာမ်ိဳးေတြ 
ရွိပါတယ္။ 

l လူေတြ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ အကၽြမ္းတ၀င္ ရွိၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ႔ အခ်ိန္မ်ား ရွိၿခင္းဟာ 
အစြမ္းထက္တဲ႔လံႈ႔ေဆာ္ေရးတမ်ိဳး ၿဖစ္ႏုုိင္ပါတယ္။ သမၼတမူဘာရက္ကိုု ရုုပ္ရွင္ပုုိစတာေတြနဲ႔ 
ၿဖတ္ညွပ္ကပ္တာ သုုိ႔မဟုုတ္ သမၼတလူကာရွင္ကိုုအတြက္ အင္တာနက္ စတာေတြရဲ႕ 
တစိတ္တေဒသအေနနဲ႔ လူေတြဟာ သူတုုိ႔ရဲ႕ လူမႈဆက္ဆံေရးကြန္ယက္ေတြေပၚက သူတုုိ႔ ပရုုိဖုုိင္ေတြ၊ 
ဘေလာ႔ေတြ၊ ဓာတ္ပုုံေ၀တဲ႔ ၀က္ဆုုိဒ္ေတြမွာ ေ၀ဖန္ခ်က္ေပးႏုုိင္ၿပီး အသစ္တင္လုုိက္တုုိင္း ပုုံကုိ 
အေကာင္းဘက္ကေနလည္း မွတ္ခ်က္ေပးႏုုိင္ပါတယ္။ 
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ေခါင္းစဥ္ - ဘယ္လာရပ္စ္က Flash mobs (လွ်ပ္တၿပတ္လူအစုုအေ၀း) 
ပါ၀င္သူမ်ား - ဘာလာရပ္စ္ တိုုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္သူမ်ား 
ေနရာ - ဘယ္လာရပ္ရွိ ၿပည္သူ႔ရင္ၿပင္မ်ား၊ ၂၀၀၆ ခုုႏွစ္
၀က္ဆုုိဒ္ - http://community.livejournal.com /by_mob/

ရွင္းလင္းေဖာ္ၿပခ်က္ 
၂၀၀၆ ဘယ္လာရပ္စ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကိုု တုုံ႔ၿပန္တဲ့အေနနဲ႔ 
တုုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္သူမ်ားက သမၼတလူကာရွင္ကုုိ ၀င္အေရြးခံမႈကိုု 
ဆန္႔က်င္ရန္ အင္တာနက္သုုံးၿပီး လူစုုပြဲမ်ား စီစဥ္ခဲ႔ပါတယ္။ သူတုုိ႔စီစဥ္ခဲ႔တဲ႔ 
လူစုုပဲြမ်ားက “Flash Mobs” မ်ားၿဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ Flash Mobs ဆိုုတာ 
အၾကမ္းဖ်ဥ္းၿဖစ္တယ္၊ ၿပီးေတာ႔ လက္ငင္းအခ်ိန္တုုိအတြင္းမွာပဲ 
အမ်ားပုုိင္ေနရာမ်ားမွာ မ်ားၿပားတဲ႔လူမ်ားစုုမိၿပီး လူစုုမကြဲခင္ လႈ
ပ္ရွားမႈတစ္ခုုၿပဳလုုပ္ၾကၿခင္းၿဖစ္တယ္။ ဒီ“Flash Mobs” ေတြဟာ 
မ်ားေသာအားၿဖင္႔ ၀က္ဆုုိဒ္မ်ား၊ ဘေလာ႔ဂ္မ်ား၊ SMSမ်ား နဲ႔ 
အြန္လုုိင္းစကားေၿပာက႑မ်ားေပၚမွာ မၿဖစ္ခင္ တရက္၊ ႏွစ္ရက္အတြင္းမွာပဲ 
စီစဥ္ၾကပါတယ္။ ဘယ္လာရပ္တြင္ အစုုိးရ ခြင္႔ၿပဳခ်က္မရတဲ႔ အဖြဲ႔မ်ား 
လႈပ္ရွားမႈကိုု တားၿမစ္မႈမ်ားေၾကာင္႔ သူတုုိ႔မွာ ထူးၿခားတဲ႔အခ်က္ေပးမႈမ်ား 
ရွိပါတယ္။ Flash Mob တခုုမွာဆုုိရင္ လူ ၄၀ ၅၀ ေလာက္က 
ၿပည္သူ႔ရင္ၿပင္ထဲကိုု ေရခဲမုုန္႔ေတြ စားၿပီး၀င္လာၾကတယ္။ ဒါဟာ 
လူစုုလူေ၀းလုုပ္ခြင္႔ကိုု တားၿမစ္ထားတာကုိ အာရုုံေရာက္ေအာင္ 
ဟာသစြက္ဆြဲေဆာင္ၿခင္း တမ်ိဳးပဲၿဖစ္တယ္။ လူငယ္ေတြ ဘာမွမလုပ္ပဲ 
အတူတူေရခဲမုုန္႔စားတာေတာင္ အခ်ိဳ႕အဖမ္းခံခဲ႔ရပါတယ္။ 
အခ်ိဳ႕လူေတြက ဖမ္းဆီးတာေတြကိုု ဓာတ္ပုုံရုုိက္ယူၿပီး ဓာတ္ပုုံေတြ 
LiveJournal နဲ႔ အၿခား၀က္ဆုုိဒ္ေတြေပၚမွာ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ျပန္႔ 
ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ႔ပါတယ္။ Flash Mob အေနနဲ႔လည္းႏုုိင္ငံတကာက မီဒီယာအာရုုံကိုု 
သိသိသာသာရခဲ႔တယ္။ ဘယ္လာရပ္စ္ ဂ်ာနယ္လစ္ ဘေလာ႔ဂါ 
ဇန္ရာမန္႔စီဗစ္ေၿပာၾကားခ်က္က “ဒီ Flash Mob ရဲ႕ ရလဒ္က 
အာဏာပုုိင္ေတြဟာ ေရခဲမုုန္႔စားသူေတြကုုိေတာင္ ဖမ္းႏုုိင္တယ္ဆိုုၿပီး 
သူတုုိ႔ရဲ႕ ညံ႔ဖ်င္းရက္စက္မႈကိုု လူအမ်ားအၿပားေတြ႔သြားတာပါပဲ။ 
လူေတြလည္း ငါတုုိ႔လူမႈအသုုိင္းအ၀န္းထဲမွာ တခုုခုုေတာ႔မွားေနၿပီ ဆုုိတာ 
သိသြားပါတယ္။” 

အသုုံးၿပဳခဲ႔တဲ့ Tool မ်ား - LiveJournal ရဲ႕ ပုုဂၢိဳလ္ေရးနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းဆုုိင္ရာ 
စာမ်က္ႏွာ ၂ မ်ိဳးလုုံး။ ICQ (ခ်က္တင္စကားေၿပာ ပရုုိဂရမ္)။ 
မုုိဘုုိင္းဖုုန္းမ်ားေပၚမွ စာသားမက္ေဆ႔ခ်္မ်ား။

လက္လွမ္းမီမႈအတုုိင္းအတာ - လူ ၁၀၀-၂၀၀ ေလာက္ရွိတဲ့ 
တက္ေရာက္သူအမ်ားဆုုံး Flash Mob ၂၀၀၆ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ 
တုုံ႔ၿပန္ခ်က္အေနနဲ႔ Flash Mob ၁၂ ခုု။ ပါ၀င္သူအမ်ားစုုက မင္႔ခ္စ္ 
ၿမိဳ႕ေတာ္(Minsk) ကၿဖစ္တယ္။ 

ကုုန္က်စရိတ္ - အခမဲ႔၊ ဒါေပမဲ့ SMS က 
တဆင္႔စာသားမက္ေဆ႔ခ်္ပိုု႔တာအတြက္ ပုိက္ဆံနည္းနည္းကုုန္ႏုိင္ပါတယ္။ 

အရင္းအၿမစ္မ်ား - စုုေ၀းေရာက္ရွိလာေသာ လူမ်ားအတြက္ 
အင္တာနက္လက္ခံရရွိမႈနဲ႔ မုုိဘုုိင္းဖုုန္းအသုုံးၿပဳႏုုိင္မႈမ်ား။ 

ၾကာခ်ိန္ - မည္သည္႔ေနရာမွ မဆုုိ လွ်ပ္တၿပက္လူအစုုအေ၀း (Flash 
Mob) အတြက္ လူေတြကိုု စီစဥ္စုုေဆာင္းဖုိ႔ အခ်ိန္နာရီအနည္းငယ္ 
ရက္အနည္းငယ္ပဲလုုိပါတယ္။ လူစုုရန္ေၾကညာဖုိ႔ အခ်ိန္အၾကာႀကီးယူရင္ 
အာဏာပုုိင္ေတြ သိသြားႏုုိင္တဲ႔အတြက္ အဲ႔ဒီထက္ေတာ႔ပုုိၾကာလုုိ႔ မၿဖစ္ပါဘူး။ 

ခက္ခဲမႈအဆင္႔ - အဆင္႔ ၁ 

ဆက္ေလ႔လာရန္လင္႔ခ္မ်ား 
ဘေလာ႔ဂ္မ်ားနဲ႔ ဓာတ္ပုုံမ်ား - http://bit.ly/19JnAB
ေဆာင္းပါးမ်ား - http://bit.ly/11hBvm http://bit.ly/11iHGA 

ၿပႆနာဆန္းစစ္ခ်က
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ကိုုယ္တုုိင္လုုပ္ေဆာင္ရန္

ေမးၿမန္းခ်က္  
l  စည္းရုုံးေရးရဲ႕အစိတ္အပုုိင္းအေနနဲ႔ လူေတြကိုု ပုုံရိပ္မ်ား၊ ဗီဒီယိုုမ်ား၊ ကာတြန္းေတြ 

လုုပ္ဖုိ႔ေတာင္းဆုုိမလား။ ဒါေတြကိုု အြန္လုုိင္းမွာ ေ၀မွာလား။ ဒီလုိလုပ္လုိ႔ လူေတြရဲ႕ 
အမည္မေဖာ္လုုိမႈကိုု ထိခုုိက္မလား။ 

l  သေရာ္ေလွာင္ေၿပာင္တဲ႔ စာသား၊ (သုုိ႔) ဂီတ မ်ားၿဖင္႔ ၿပဳလုုပ္တဲ႔ 
စည္းရုုံးလႈ႔ံေဆာ္ေရးမ်ားရဲ႕ တစိတ္တေဒသအၿဖစ္ လူေတြအသုုံးၿပဳတဲ႔ ပုုံရိပ္ေတြနဲ႔ 
ဗီဒီယိုုေတြကိုု ေၿခရာေကာက္ဖုိ႔ ခက္ခဲႏုုိင္ပါတယ္။ လူေတြရဲ့ ေ၀မွ်မႈေတြကိုု 
ဘယ္လုုိစုုေဆာင္းမလဲ။ 

l  သတင္းေပးခ်က္ေတြ အေရးကိစၥမွာ ပါ၀င္သူေတြကိုု ေလးစားမႈေပးၿခင္းနဲ႔ သုံးထားတဲ႔ 
သေရာ္စာေတြကိုု ဘယ္လုုိခ်ိန္ညွိေပးမလဲ။ လူေတြရဲ႕ ယုုံၾကည္ကိုုးစားခံရတုုန္း 
တၿပိဳင္ထဲမွာပဲ ဘယ္ေလာက္ထိ ဟာသလုုပ္ႏုုိင္မလဲ။ 

l  အစုုိးရကိုု ရႈတ္ခ်ေ၀ဖန္ေနသူေတြနဲ႔ အလုုပ္လုုပ္ေနတဲ႔ ေဒသတြင္းမွာ 
ဆုုိးရြားၿပင္းထန္တဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ေတြရွိေနသလား။ 

l  လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ စည္းရုုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးကိုု လူသိေအာင္ၿပဳလုုပ္တဲ႔ေနရာမွာ မီဒီယာကိုု 
တုုိက္ရိုုက္ခ်ဥ္းကပ္မလား။ 

l  သမရုုိးက်စည္းရုုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးလုုပ္ေနတဲ့ အခြင္႔အေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ 
အလုုိက္အေလ်ာက္ၿဖစ္လာတဲ့ စည္းရုုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးမ်ား (သုုိ႔) စာသား၊ ဂီတ 
စတာေတြပါ၀င္တဲ႔ စည္းရုုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးၾကားမွာ ဘယ္လုုိဆက္ဆံေရးမ်ိဳးရွိသလဲ။ 
ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းသင္႔သလား။ 

l  လႈပ္ရွားမႈမွာ လူေတြကိုု အမ်ားပိုုင္ေနရာမ်ားတြင္ စုုစည္းဖုိ႔ဆုုိရင္ ဒီစုေဝးမႈေတြကိုု 
ဘယ္လုုိ မွတ္တမ္းတင္မလဲ။ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကိုု ဘယ္ေနရာမွာ တင္မလဲ (သုုိ႔) 
ေၾကညာမလဲ။ 

l  အြန္လုုိင္းေပၚက ပုုံရိပ္မ်ား၊ ဗီဒီယိုုမ်ားထဲမွ လူေတြရဲ႕ ေဖာ္ၿပခ်က္ေတြနဲ႔ ေအာ႔ဖ္လုုိင္း 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားၾကားက ကြက္လပ္ကိုု ဘယ္လုုိဆက္စပ္မလဲ။ 

လုုပ္ႏုုိင္တဲ့ အၿခားနည္းလမ္းမ်ား။ 
၁။  ၿမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လႈပ္ရွားမႈတခုုကုုိ စီစဥ္ညႊန္ၾကားရန္ Twitter သိုု႔မဟုုတ္ 

အၿခား၀န္ေဆာင္မႈတခုုခုုနဲ႔ မက္ေဆ႔ခ်္ပိုု႔မရေတာ႔ဘူးဆိုုရင္ (သိုု႔) 
ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကုုိ ပိုုၿပီး ႏွစ္ကုုိယ္ၾကားၿဖစ္ေစခ်င္ရင္ မက္ေဆ႔ခ်္ေတြကုုိ 
ေထာက္ခံသူမ်ားရဲ႕ မိုုဘိုုင္းဖုုန္းကို တိုုက္ရိုုက္ပိုု႔ပါ။ အမ်ားပိုုင္ၿပန္ၾကားေရးအေဆာက္အအံုုမ
်ားေရွ႕မွာ နာရီပိုုင္းအတြင္း အသိေပးခ်က္ေတြနဲ႔အတူ သူတို႔စည္းရံုုးလႈံ႔ေဆာ္ေရးရဲ႕ သေကၤတ 
အနီေရာင္ထီးဖြင္႔ၿပီး လွ်ပ္တၿပက္လူစုုဖို႔  လိင္လုုပ္သားေတြက ဒီနည္းကုုိ သံုုးခဲ႔႔ပါတယ္။ 

၂။  သင္႔ရဲ႕ လူထုုတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈကိုု မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ၿပီး 
အြန္လုုိင္းဗီဒီယိုုအၿဖစ္ မ ွ်ေ၀ပါ။ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ ကူးစက္ေရာဂါလုုိ ပ်ံႏွံ႔တတ္တဲ႔ 
ဗီဒီယိုုေတြကိုု ဘယ္လုုိတင္ဆက္မယ္ဆုုိတာ ႀကိဳစဥ္းစားထားရင္ - ဥပမာ၊ 
ႀကိဳတင္စီစဥ္မထားတဲ႔ အဖြဲ႔လုုိက္အကမ်ား၊ (သုုိ႔) သေရာ္ေလွာင္ေၿပာင္တဲ႔ 
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားကိုု   ေထာက္ခံသူမ်ားနဲ႔ အခြင္႔အေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြသာ 
သိေအာင္ ေၾကညာတာထက္ အြန္လုုိင္းမွာ ပိုုျမန္ျမန္ ပ်ံ႕ပါတယ္။ 

၃။  မုုိဘုုိင္းဖုုန္း Ringtone ေတြ သုုံးၿပီးလည္း သတင္းစကား ၿဖန္႔ၿဖဴးလုုိ႔ရပါတယ္။ ဖိလစ္ပုုိင္မွာ 
၂၀၀၄ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြင္း စုုံစမ္းေထာက္လွမ္းတဲ႔ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႕တဖြဲ႕က 
သမၼတရဲ႕ မဲမသမာမႈေတြအေၾကာင္း ေၿပာဆုုိထားတဲ႔ ဖုုန္းစကားေၿပာေတြကိုု ဂီတနဲ႔ 
ေပါင္းစပ္ေရာေမႊၿပီး ringtone သုုံးဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၿခင္းက မဲမသမာမႈမ်ားအေၾကာင္း 
သက္ေသၿပခ်က္လုုိ ၿဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒီ ringtone ဟာ ကမၻာ႔ေဒါင္းလုုဒ္ လုုပ္ခံရဆုုံး rintone 
ၿဖစ္သြားခဲ႔ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔က မူလစကားသံေတြကိုု ပံ႔ပုုိးေပးခဲ႔ၿပီး လူေတြကိုု ကုုိယ္ပုုိင္ 
remix လုုပ္ဖုိ႔ အားေပးခဲ႔ပါတယ္။

၄။  စည္းရုုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအတြက္ ဘေလာ႔ဂ္ေတြနဲ႔ လူမႈဆက္ဆံေရး၀ဘ္ဆုုိဒ္ေတြမွာ 
သုုံးၿပီးသား ေရာေႏွာဖန္တီးထားတဲ႔ သုုိ႔မဟုုတ္ ေလွာင္ေၿပာင္ထားတဲ႔ ပုုံရိပ္ေတြကိုု 
အဆင္ေၿပေအာင္ ၿပန္ၿပင္ၿပီး လမ္းေဘးပန္းခ်ီမ်ား၊ ပုုိစတာမ်ားနဲ႔ လက္ကမ္းေၾကာ္ၿငာ 
အေသးစားေလးမ်ား ဖန္တီးႏုုိင္ပါတယ္။

၅။  LuNet လုိေၿပာင္ေလွာင္ၿပက္ရယ္ၿပဳတဲ႔ ၀က္ဆုုိဒ္ေတြ ဖန္တီးပုံက ဆင္ဆာၿဖတ္တာေတြ 
ၿပည္႔ေနတဲ႔မီဒီယာအေၾကာင္း ေ၀ဖန္ သေရာ္တဲ့သတင္းေတြ ထုတ္ႏုုိင္ပါတယ္။ ဒါ႔အၿပင္ 
လက္ေတြ႔က်တဲ႔ သတင္ေတြနဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြကိုုလည္း အလိမၼာနည္း (သုုိ႔) 
အံ႔ၾသဖြယ္ေကာင္းတဲ႔ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေပးႏုုိင္ပါတယ္။ 



မွတ္ခ်က္မ်ား - 

open source developer နဲ႔ နည္းပညာရွင္ အာလာ က ဟာသနဲ႔ ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားလြယ္တဲ့ 
သတင္းစကားမ်ားအေပၚ ေၿပာၾကားခ်က္- 
“က်ေနာ္တုုိ႔ အီဂ်စ္ဟာ အာဏာရွင္ေအာက္ က်ေနခဲ႔တာ ၂၅ ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ သမၼတအေၾကာင္း ဟာသတခုုရရင္ 
က်ေနာ္႔သူငယ္ခ်င္း ၁၀ ေယာက္ေလာက္ဆီကိုု ပုုိ႔ပါမယ္။ သူတုုိ႔ကေန သူတုုိ႔သူငယ္ခ်င္းေတြဆီေရာ
က္သြားႏုုိင္ၿပီး လမ္းမွာတင္ လုုိတုုိုးပုုိေလ ွ်ာ့ေလးေတြ ရွိႏုုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗုုိင္းရပ္စ္ပုုိးလုုိ ပ်ံ႕ပြားႏုုိင္ၿပီး 
အလြန္ၿမန္ဆန္ပါတယ္။” 

ဘယ္လာရပ္စ္ တုုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္သူမ်ားက အင္တာနက္အကန္႔အသတ္မ်ားအေပၚ - 
“ဘယ္လာရပ္စ္က လွ်ပ္တၿပက္လူစုုၿခင္းဟာ နယ္တုုိင္းမွာ လူသိမမ်ားခဲ႔ပါဘူး။ အေၾကာင္းကေတာ႔ 
အြန္လုုိင္းေပၚက တက္ၾကြလႈပ္ရွားတဲ႔ အသုုိင္းအ၀န္းေပၚ မွီခုုိခဲ႔လုုိ႔ပါ။ ဒါ့ၿပင္ အင္တာနက္သုုံး ထုုိးေဖာက္ၿခင္းက 
ၿပင္ပေလာက လႈပ္ရွားမႈေတြေလာက္ အဲဒိကာလက မၿပင္းထန္ခဲ႔ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သစ္လြင္ဆန္းသစ္တဲ႔ 
အေတြးအေခၚေတြေၾကာင္႔အေရးႀကီးခဲ႔ၿပီး ႏုုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ (သုုိ႔) တုုိင္းေရးၿပည္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ 
မပါသေလာက္ၿဖစ္ေနတဲ႔ လူငယ္ေတြကိုု တစုုတစည္းထဲ ၿဖစ္ေစခဲ႔ပါတယ္။” 

Open source developer နည္းပညာရွင္ အာလားက စိန္ေခၚမႈပုုံစံမ်ားရဲ့အင္အားအေပၚ- 
“တက္ၾကြလႈပ္ရွားၿခင္းဟာ ေသခ်ာတိက်တဲ႔ လူမႈအသုုိင္းအ၀ိုုင္း (သုုိ႔) ေသခ်ာတိက်တဲ႔ အေရးကိစၥကုိ 
ၿဖန္႔ၿဖဴးႏုုိင္တဲ႔ အင္အားဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆုုိတာကိုု စိန္ေခၚၿခင္းပဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဟာသလုုပ္ၿခင္းဟာ 
တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အၿမဲနီးပါး ေကာင္းတဲ႔ နည္းလမ္းပဲၿဖစ္တယ္။ အေၾကာင္းကေတာ႔ ဒါဟာ 
အာဏာရဲ႕ အေပၚယံအသြင္ကိုု သူ႔လစ္ဟာခ်က္ေတြေထာက္ၿပရင္း ၿဖိဳခြင္းဖုုိ႔ အစြမ္းထက္ဆုုံးနည္းလမ္း 
ၿဖစ္လုုိ႔ပါပဲ။ ” 

ပါ၀င္တဲ့ TOOL – 

ကုုိယ္ပုုိင္ဖုုန္း ringtone ကိုု ေပါင္းစပ္ဖန္တီးၿခင္းနဲ႔ 
လူအမ်ားသတိထားမိေအာင္ ဟာသသုုံးၿခင္း  
ႏုုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ လူသိမ်ားတဲ႔ ပုုံရိပ္မ်ားရဲ႕ မွတ္ခ်က္မ်ားဆီကိုု 
လူအမ်ားရဲ႕ အာရုုံဆြဲေဆာင္ခ်င္တယ္ဆုုိရင္ မွတ္ခ်က္ေတြကိုု ေရဒီယိုု 
(သုုိ႔) တီဗီထုုတ္လႊင္႔မႈေတြက ရယူတည္းၿဖတ္ႏုုိင္ၿပီး ဂီတအပုုိင္းအစမ်ားနဲ႔ 
ေပါင္းစပ္ၿပီး ကုုိယ္ပုုိင္ ringtone လုုပ္ယူပါ။ Audacity ဆုုိတဲ႔ ေဆာ႔ဖ္၀ဲက 
ဒါေတြလုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ရန္ ကူညီတဲ႔ အခမဲ႔၊ open source ေဆာ႔ဖ္၀ဲတခု 
ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာ႔ဖ္၀ဲက သုုံးစြဲရန္လြယ္ကူၿပီး အသံဖမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ 
အသံသစ္မ်ားေပါင္းစပ္ၿခင္းကိုု အတူလုုပ္ႏုုိင္ပါတယ္။ ringtone 
လုပ္တဲ႔ အေသးစိတ္ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကိုု သိခ်င္ရင္ Audacity Wiki 
(http://bit.ly/6i3ws) ကိုု သြားၾကည္႔ႏုုိင္ပါတယ္။ ringtone ေတြကိုု 
၀က္ဆုုိဒ္ေပၚနဲ႔ http.www.phonezoo.com/ လုိလူသိမ်ားတဲ့ ringtone 
ေ၀တဲ့၀က္ဆုုိဒ္ေတြေပၚ ပုုိ႔ၿပီး ပုုိပ်ံ႕ေအာင္လုုပ္ႏုုိင္ပါတယ္။  

ဟာသထည့္ပါ။ါ - ၅


