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တုိက္ရုိက္-
အစီရင္ခံပါ။

စုေပါင္း ဉာဏ္ပညာကို 
အသုံးၿပဳပါ။  

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၊ ေဘးဒုကၡမ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ အဓိကရုဏ္းမ်ားလုိ 
လူစုလူေဝး အေၾကာင္း 
အစီရင္ခံၿခင္း နဲ႔ လူအုပ္ႀကီးနဲ႔အတူ 
ပ်ံက်လုိက္လုပ္တာေတြအတြက္ 
ဒီနည္းဗ်ဴဟာအသုံး၀င္ပါတယ္။  
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ဗီဒီယို ဥပမာမ်ား အားလုံး 

l ၂၀၀၈ မြန္ဘုိင္း အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကို ကြင္းဆင္း 
သတင္းပုိ႔ၿခင္း 

မြန္ဘုိင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ား
တိုက္ခိုက္မႈၿဖစ္ေနခ်ိန္မွာ မီဒီယာေပၚမေရာက္ေသးေသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရွာေဖြေ၀မွ်ရန္ ေဒသခံေတြက 
မိုဘိုင္းမက္ေဆ႔ခ်္မ်ားနဲ႔ လက္ကိုင္ဖုန္း ဓာတ္ပံုမ်ား သံုးၿပီး ကိုယ္႔အားကိုယ္ကုိး 
စီစဥ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ ဒီလိုစဥ္ဆက္မၿပတ္အစီရင္ခံခ်က္မ်ားက 
ဒဏ္ရာရသူမ်ားနဲ႔ ေသဆံုးမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ႔ၿပီး ေသြးလွဴဒါန္းမႈမ်ားနဲ႔ 
အၿခားကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ အားထုတ္မႈမ်ားကုိ ေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႔ပါတယ္။ 

အသုံးၿပဳခဲ႔တဲ့ Tools မ်ား - Twitter, Flikr, MySpace, ဘေလာ႔ေရးၿခင္းနဲ႔ 
လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ား 

ဆက္ေလ႔လာရန္ လင္႔ခ္မ်ား 
ဓာတ္ပုံမ်ား - http://bit.ly/TiYzh
Twitter သတင္းမ်ား - http://bit.ly/nOAiD

l အၾကမ္းဖက္မႈအေၾကာင္း လူထုသတင္းေပးခ်က္မ်ား စုေဆာင္းၿခင္း
ဖုိကို(Foko) နဲ႔ မဒတ္ဂါစကာ(Madagscar) ႏုိင္ငံသားမ်ား  
အစုိးရလႊဲေၿပာင္းမႈတခုကို ဆန္႔က်င္တဲ႔ ဆႏၵၿပပြဲမ်ားအတြင္း 
စစ္တပ္နဲ႔ရဲမ်ားရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို 
မဒတ္ဂါစကာႏုိင္ငံသားမ်ားက ဖိုကိုမဒတ္ဂါစကာအဖြဲ႔ဆီ SMS 
နဲ႔ သတင္းစကားမ်ား ေပးပုိ႔ခဲ႔ပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံခ်က္မ်ားကို 
အြန္လုိင္းေၿမပုံတခုလုပ္ ထုတ္ၿပန္ခဲ႔ၾကၿပီး ေဒသခံဘေလာ႔ဂါမ်ားအဖြဲ႔က 
တိက်မွန္ကန္မႈရွိမရွိ စစ္ေဆးေပးခဲ႔ၾကပါတယ္။ အဲ႔ဒီကာလအတြင္းမွာ 
ထုံးတမ္းစဥ္လာမီဒီယာမ်ားဟာ ၾသဇာေလ်ာ႔နည္းလာေနၿပီး ဖုိကုိရဲ႕ 
၀က္ဆုိဒ္က ၿပည္သူေတြကို အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္တဲ႔ ေနရာေတြကို သတိေပးၿခင္းနဲ႔ 
ထုံးတမ္းစဥ္လာမီဒီယာမ်ားက သတင္းေပးၿခင္းထက္ ပုိမုိၿပည္႔စုံတဲ႔ 
ၿမင္ကြင္းတခုကို ေပးခဲ႔တယ္။ 

အသုံးၿပဳခဲ႔တဲ့ Tools မ်ား - InteliSMS, FrontlineSMS, Ushahidi, Twitter, 
လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား နဲ႔ ဘေလာ႔႔ဂ္ေရးၿခင္း 

ဆက္ေလ႔လာရန္လင္႔ခ္မ်ား 
တုိက္ရုိက္အစီရင္ခံခ်က္မ်ား - http://bit.ly/Yd5ts
ဖုိကုိနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခ်က္ - http[://bit.ly/QZvvM
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လႈပ္ရွားမႈကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ပါ

l နည္းပညာနဲ႔ လူမႈပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္တဲ႔ ေသခ်ာတဲ႔ Tool အသုံးၿပဳမႈ စသည္တုိ႔အေပၚမူတည္ၿပီး 
ကြဲၿပားခ်က္မ်ား ရွိႏုိင္ေပမယ္႔လည္း ၿပည္သူက ပူးေပါင္းသတင္းပုိ႔ၿခင္း  (Citizen reporting) ဟာ 
နယ္ပယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အလုပ္ၿဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အိႏၵိယမွာ Twitter အင္မတန္အသုံး၀င္ေနရၿခင္းရဲ႕ 
အေၾကာင္းရင္းကလဲ ဒါပဲၿဖစ္တယ္။ အိႏၵိယမွာ ရွိတဲ႔ Twitter အသုံးၿပဳသူေတြဟာ သူတုိ႔လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားက 
တဆင္႔ ကမၻာနဲ႔တ၀ွမ္း အၿခား Twitter သုံးသူမ်ား မရႏုိင္တဲ႔ ကုဒ္တုိ(short code) ကို သံုးၿပီး 
ေနာက္ဆုံးၿဖစ္ရပ္ေတြကို တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ႔ၾကတယ္။ 

l အေရးကိစၥတုိင္းအတြက္ Tool တခုကို သက္သက္ ဖန္တီးေနစရာမလုိပါဘူး။ မဒတ္ဂါစကာအၾကမ္းဖက္မႈကို 
ေၿခရာခံမွာ သုံးခဲ႔တဲ႔ ယူရွဟိဒိ (Ushahidi) ဟာ ဆင္တူစီမံကိန္းအတြက္ ကင္ညာမွာ ပထမအႀကိမ္ 
သုံးၿပီးသားၿဖစ္တယ္။ ဖုိကိုအဖြဲ႔ဟာလည္း အဆင္ေၿပမယ္႔ ေဆာ႔ဖ္၀ဲလ္ တခုဖန္တီးေနစရာမလုိဘူး။ ဒါေပမဲ့ 
သူတုိ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးနဲ႔ ကုိက္ညီေအာင္လုပ္ဖုိ႔ေတာ႔ လုိအပ္ခဲ႔တယ္။ 

l တုိက္ရုိက္အစီရင္ခံၿခင္း ပုံစံတမ်ိဳးကေတာ႔ လက္ရွိအၿဖစ္အပ်က္မ်ားရဲ႕ စဥ္ဆက္မၿပတ္ 
အစီအရင္ခံခ်က္မ်ားကို မြန္ဘုိင္းအၾကမ္းဖက္မႈမွာ လုပ္ခဲ႔တဲ႔အတုိင္း စုစည္းၿခင္းၿဖစ္တယ္။ ဒီလုိပုံစံမ်ိဳးသ
တင္းပုိ႔ၿခင္းမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဘေလာ႔ဂ္မ်ား အတြက္ ကြန္ယက္တေနရာ ရွိဖုိ႔နဲ႔ ၿပည္သူၾကားက 
သတင္းေထာက္မ်ားက သတင္းမ်ား ထုတ္ၿပန္ေၾကညာရန္ တုိက္ရုိက္သတင္းေထာက္မ်ားရဲ႕ 
ေနာက္ဆုံးေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားကို တုံ႔ၿပန္ဖုိ႔ အဆင္သင္႔ရွိေနရပါမယ္။ 

l တုိက္ရုိက္အစီရင္ခံၿခင္းရဲ႕ တၿခားနည္းလမ္းကေတာ႔ မဒတ္ဂါစကာ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးမွာ လုပ္ခဲ႔သလုိပဲ 
ခ်က္ခ်င္းသတင္းေပးပုိ႔ၿခင္းကို လမ္းညႊန္ေပးဖုိ႔ၿဖစ္တယ္။ ဒီလုိသတင္းေပးၿခင္းက အလားအလာရွိတဲ႔ 
ၿပည္သူၾကားက သတင္းေထာက္မ်ားနဲ႔  အဆင္ေၿပေစဖုိ႔အတြက္ ခုိင္မာ ၿပည္႔မီတဲ႔ စီမံကိန္းတခုရွိဖုိ႔ 
လုိအပ္တယ္။ ထုံးတမ္းစဥ္လာမီဒီယာကိုေတာ႔ အစပ်ိဳးၿခင္းကို သတိထားမိေစဖုိ႔ အသုံးၿပဳႏုိင္တယ္။ 

l လူမႈပတ္၀န္းက်င္အတြင္း အစီရင္ခံၿခင္းရဲ႕ အင္အားဟာ ႀကီးထြားလာေနတယ္။ လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၁၀ 
ႏွစ္အတြင္းမွာ သတင္းဖန္တီးပုံဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးေၿပာင္းလဲခဲ႔ပါၿပီ။ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းတခုက 
သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ သတင္းဖန္တီးလာရုံသာမကပဲ ထုံးတမ္းစဥ္လာမီဒီယာက ေရဒီယို ရုပ္ၿမင္သံၾကားအထိ 
ၿပည္သူမ်ားကုိယ္တုိင္ သတင္းပုိ႔ၿခင္းေတြ ပါ၀င္လာပါတယ္။ 
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ေခါင္းစဥ္ - မေပၚထြက္ဖူးေသးတဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သူရဲေကာင္းမ်ား 
စီစဥ္သူ - လိပ္ၿပာလုပ္ငန္းမ်ား (Butterfly Works) နဲ႔ မီဒီယာဗဟုိၿပဳ 
အာဖရိကေဖာင္ေဒးရွင္း 
ေနရာ - ကင္ညာ 
၀ဘ္ဆုိဒ္ - http://peaceheroes.ushahidi.com  

ရွင္းလင္းေဖာ္ၿပခ်က္ 
မေဖာ္က်ဴးရေသးတဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသူရဲေကာင္းမ်ားအဖြဲ႔က ၂၀၀၇ ဒီဇင္ဘာမွာ 
ကင္ညာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲေႏွာင္းပြဲအတြင္း ၿဖစ္ခဲ႔တဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈအၿပီး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔တဲ႔သူမ်ားကို ဂုဏ္ၿပဳခဲ႔ပါတယ္။ 
ကင္ညာလူမ်ိဳးမ်ားက သူတုိ႔သေဘာက်ေသာသူမ်ားနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို 
text မက္ေဆ႔ခ်္မ်ား၊ အီးေမးလ္မ်ားနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအခမ္းအနားမ်ားတြင္ 
ပုံစံမ်ားၿဖည္႔ၿခင္းၿဖင္႔ အဆုိၿပဳႏုိင္ပါတယ္။ လိပ္ၿပာလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ အာဖရိကက 
မီဒီယာဗဟုိၿပဳအဖြဲ႔မ်ားက ဒီအဆုိၿပဳခ်က္မ်ားကုိ စုေဆာင္းခဲ႔ၾကပါတယ္။ 
ႏုိင္ရုိဘီ အဆုိၿပဳခ်က္မ်ားကို ဘာသာၿပန္ၿခင္း၊ စိစစ္ၿခင္းနဲ႔ ၿပည္သူၾကားက 
သတင္းပုိ႔ Tool ၿဖစ္တဲ႔ Usahhidi ကို သုံးၿပီး ေၿမပုံေပၚမွာ ထည္႔သြင္းၿခင္းမ်ား 
ေဒသခံဒီဇုိင္းေက်ာင္းနဲ႔ အတူလုပ္ၾကပါတယ္။ 

အြန္လုိင္းထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္မႈ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသူရဲေကာင္းမ်ားက သတင္းစာ၊ ေရဒီယို္နဲ႔ ရုပ္ၿမင္သံၾကားမွာ 
ေၾကာ္ၿငာခဲ႔ၾကၿပီး ႏုိင္ရုိဘီ (Nairobits) ေက်ာင္းသားမ်ားက လက္ကမ္း
စာေစာင္မ်ားၿဖန္႔ၿဖဴးခဲ႔ၾကပါတယ္။ ၂၀၀၉ မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသူရဲေကာင္း 
ဆုရရွိသူ ၈ ဦးဟာ အမ်ိဳးသားရုပ္ၿမင္သံၾကားမွာ အသိအမွတ္ၿပဳၿခင္း 
ခံခဲ႔ရပါတယ္။ ဆုရသူတဦးၿဖစ္တဲ႔ ဂ်ိဳဝဲလ္က (Joel) လူ၁၈ဦး ကို 
အၾကမ္းဖက္မႈကကာကြယ္ေပးဖုိ႔ သူ႔ရဲ႕ၿခံ၀င္းထဲမွာ ၂ပတ္ၾကာ 
၀ွက္ထားေပးခဲ႔ပါတယ္။ သူရဲ႕ေၿပာၿပခ်က္ကေတာ႔ ‘ရပ္နီးရပ္ေ၀းမွ 
ကြဲၿပားတဲ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားဆီက ဂုဏ္ၿပဳစကားမ်ား ဖုန္း၊ 
တယ္လီဖုန္းမက္ေဆ႔ခ်္မ်ားမွတဆင္႔ ရရွိခဲ႔တယ္။ မိသားစုတခုအေနနဲ႔ က်ေ
နာ္တုိ႔လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမွာရွိတဲ႔ ဒီလူေတြ၊ ေဒသခံေကာင္စီ၀င္တစ္ဦးႏွင္႔ 
စီမံခန္႔ခြဲ႔မႈအဖြ႔ဲကိုပါ ဖိတ္ၾကားၿပီး ပါတီပြဲတခု ဆင္ႏႊဲဖုိ႔ ဆုံးၿဖတ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ 
ပါတီပြဲအတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစပ်ိဳးမႈတခုထြက္ေပၚလာဖုိ႔ သူတုိ႔
ဖြ႔ဲစည္းဖို႔လုိအပ္တယ္ဆုိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔တခုကို မွတ္ပုံတင္ၿပီး 
အၾကမ္းဖက္မႈကိုထုတ္ေဖာ္ဖုိ႔ အဖြဲ႔၀င္စုေဆာင္းဖုိ႔ က်ေနာ့ကို 

တာ၀န္ေပးခဲ႔ၾကတယ္။’ ဆုိတာ ၿဖစ္ပါတယ္။ မီဒီယာဗဟုိၿပဳအာဖရိက(Media 
Focus on Africa) က မာတင္စကူးမင္း ရဲ႕ ေၿပာၿပခ်က္ကေတာ႔ 
‘ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ထားၾကပါ ဆုိတဲ႔ သတင္းစကားကို 
ပ်ံ႕ႏွံ႔ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ ၿဖစ္ၿပီး အခက္အခဲကာလအတြင္းဒီလုိအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ 
အေကာင္းဘက္ကို ဗဟိုၿပဳဖုိ႔ၿဖစ္တယ္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အၿငင္းပြားမႈမ်ားဟာ 
ေၿဖရွင္းဖုိ႔၊ အေၿဖရဖုိ႔ အလွမ္းေ၀းေနေသးတယ္။ လိပ္ၿပာသက္ေရာက္မႈ 
(Butterfly Effect) လုိပဲ ေသးငယ္တယ္လုိ႔ ဆုိရေလာက္တဲ႔ 
အစၿပဳမႈတခုကေန ယခုလုိ ေဘးပန္းရလဒ္ေတြနဲ႔ မေမွ်ာ္လင္႔တဲ႔ 
အက်ိဳးရလဒ္ေတြ ရလာႏုိင္ေျခရွိတယ္။’

အသုံးၿပဳခဲ႔တဲ႔ Tool မ်ား - Ushahidi, လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ား၊ Facebook, 
၀က္ဆုိဒ္ 

ေပါက္ေရာက္မႈအတုိင္းအတာ - ႏုိင္ငံနဲ႔အ၀ွမ္း၊ တလအတြင္း 
အဆုိၿပဳသူေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္အၿပင္ ကင္ညာသတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္အၿပီး 
တရက္ကို လူ  ၈၀ ႏႈန္း ၿမင္႔တက္လာပါတယ္။ 

ကုန္က်စရိတ္ - ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၁၈ ၀၀၀ (SMS စနစ္အတြက္ 
ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၃၀၀၀၊ က်န္ရွိေငြအားလုံးက ေၾကာ္ၿငာနဲ႔ 
ပါ၀င္သူေတြအတြက္ ဆု ကုန္က်ေငြ) 

အရင္းအၿမစ္မ်ား - စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ေရးကို ထုတ္ၿပန္ေၾကညာရန္အတြက္ 
ေဒသခံ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေစတနာ႔ ၀န္ထမ္းမ်ားနဲ႔ တြဲဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ 
Facebook စာမ်က္ႏွာအတြက္ ဒီဇုိင္းေရးဆြဲၿခင္း။

အခ်ိန္ - အဆုိၿပဳခ်က္မ်ားကို စုေဆာင္းရန္ အခ်ိန္ တလ၊ သုံးလအၾကာတြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသူရဲေကာင္းမ်ားကို အခမ္းအနားနဲ႔ ဆုမ်ား ေပးအပ္ 
အသိအမွတ္ၿပဳႏုိင္ခဲ႔။ 

ခက္ခဲမႈအဆင္႔ - အဆင္႔ ၅ ဆင္႔ထဲမွ အဆင္႔ ၃

ၿပႆနာ စမ္းစစ္ခ်က္ 

ဆက္ေလ႔လာစရာ လင္႔ခ္မ်ား 
သူရဲေကာင္းမ်ားရဲ႕ စီမံကိန္းမ်ား (Heroes’ 
Projects) – http://bit.ly/3T67Xo
Facebook – http://bit.ly/mqJu9
အသုံးၿပဳေနတဲ႔ Ushahidi – http://bit.
ly/3Oc47V
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ကုိယ္တုိင္လုပ္စရာ

ေမးၿမန္းခ်က္ - 
l  ကြင္းဆင္းသတင္းေထာက္မ်ားဟာ တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး သတင္းအခ်က္အလက္ဘယ္လုိ 

ဖလွယ္ၾကမလဲ။ လက္ကုိင္ဖုန္း သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ကုိ အားထား၍ 
သတင္းအခ်က္အလက္ မွ်ေ၀ၾကမလား။ 

l  စီစဥ္ထားၿခင္းမရွိပဲ အလုိအေလ်ာက္ အစီရင္ခံ/သတင္းတင္ဆက္ၿခင္းကို 
လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားမလား။ သုိ႔မဟုတ္ လူထုသတင္းေထာက္ေတြနဲ႔ ႀကိဳတင္ၿပီး 
အစီအစဥ္တခုေရးဆြဲ ၿပဳလုပ္သြားမလား။ 

l  အစီရင္ခံခ်က္မ်ားကို ၿပဳစုဖုိ႔ရန္ အသင္႔သုံးႏုိင္တဲ႔ Tool တခု ရွိသလား သုိ႔မဟုတ္ 
ကုိယ္တုိင္ဖန္တီးဖုိ႔ လုိမလား။ 

l  မီဒီယာ အစီအစဥ္၊ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ဖုိ႔ အစီအစဥ္က ဘာလဲ။

l  တုိက္ရုိက္သတင္းတင္ဆက္ၿခင္းအတြက္ ခိုင္မာတဲ႔ အၿဖစ္အပ်က္တခုက 
သက္ေရာက္မႈ ရွိဖုိ႔လုိအပ္တယ္။ ထုိသက္ေရာက္မႈက အခ်ိန္တေၿပးညီၿဖစ္တဲ႔ 
သုိ႔မဟုတ္ လတ္တေလာနာမည္ႀကီးေနတဲ႔ ကိစၥတခုနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနရမယ္။ 
ပရိသတ္ကို အေကာင္းဆုံးဆြဲေဆာင္ဖုိ႔ သုံးစြဲႏုိင္တဲ႔ အခ်ိန္နဲ႔ တေၿပးညီၿဖစ္ပ်က္ေနတဲ႔ 
အၿဖစ္အပ်က္က ဘာၿဖစ္မလဲ။ 

l  တုိက္ရုိက္သတင္းတင္ဆက္ အစီရင္ခံတဲ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးမ်ားဟာ 
သူတုိ႔တင္ၿပတဲ႔ အေရးကိစၥမ်ားအေပၚ အေရးတယူၿပဳခံရသလုိပဲ သူတုိ႔သုံးတဲ႔ 
နည္းပညာအေပၚအေရးထားမႈ ရလုိတယ္။ ဒီလုိ မီဒီယာေတြရဲ႕ အာရုံစုိက္မႈနဲ႔ ဒါေၾကာင္႔ 
အစီရင္ခံခ်က္တုိးပြားလုိမႈမ်ားကို  ဘယ္လုိစီမံခန္႔ခြဲမလဲ။ 

l  တုိက္ရုိက္သတင္းပုိ႔ရန္ သုံးစြဲဖုိ႔သင္႔ေတာ္တဲ႔ Tool ေတြအေၾကာင္း ထည္႔စဥ္းစားပါ။ 
ဘယ္လုိအခ်က္အလက္ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ိဳးက Ushahidi လုပ္ငန္းလုိမ်ိဳး 
အေကာင္းဆုံး အလုပ္ၿဖစ္ႏုိင္မလဲ စဥ္းစားပါ။ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအတြက္ 
ဘယ္လုိကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ရွိႏုိင္မလဲ။ 

l  ပါ၀င္ပတ္သက္သူ လူဦးေရမ်ားမွ အလုပ္ၿဖစ္မယ္႔ အခ်ိဳ႕ စနစ္ေတြရဲ႕ ၿပႆနာေတြကို 
ဘယ္လုိေရွာင္ရွားမလဲ။

စုေပါင္း ဉာဏ္ပညာကို အသုံးၿပဳပါ။ - ၄

လုပ္ေဆာင္တဲ႔ အၿခားနည္းလမ္းမ်ား 
၁။  အေရးကိစၥတခုမွာ စုေပါင္းအာရုံစုိက္မႈကို ရယူဖုိ႔ လက္ကုိင္ဖုန္းၿဖင္႔ 

သတင္းေပးပုိ႔ၿခင္းကို သုံးစြဲႏုိင္တယ္။ လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားကို အသုံးၿပဳ၍ 
သင္ရဲ႕စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးႏွင္႔ ပတ္သတ္တဲ႔ ေမးခြန္းမ်ားကို text မက္ေဆ႔ခ်္မ်ား 
သုိ႔မဟုတ္ ဓာတ္ပုံမ်ားၿဖင္႔ သူတုိ႔ လက္ကုိင္ဖုန္းမ်ားဆီ ပုိ႔ေပးၿပီး ေၿဖၾကားေပးရန္ 
လူေတြကို တုိက္တြန္းပါ။ ဒီသတင္းေပးပုိ႔ခ်က္မ်ားကို ၀က္ဆုိဒ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
၀က္ဆုိဒ္ၾကည္႔ရႈႏုိင္တဲ႔ တယ္လီဖုန္းမ်ားသုံးၿပီး ေ၀မွ်ႏုိင္ပါတယ္။ 

၂။  တုိက္ရုိက္သတင္းေပးပုိ႔ၿခင္းက ဆႏၵၿပပြဲ (သုိ႔) လႈပ္ရွားမႈတခုအတြင္းေထာက္ခံမႈမ
်ားကို လုံၿခဳံစြာထိန္းထားႏုိင္တယ္။ ဒီအတြက္ လူေတြသုံးစြဲတဲ႔ Tool ႏွစ္မ်ိဳးကေတာ႔ 
Twitter နဲ႔ Qik.com လုိ႔ေခၚတဲ႔ လက္ကုိင္ဖုန္းဗီဒီယုိပရုိဂရမ္တခု ၿဖစ္တယ္။ ဒါေတြကို 
သုံးၿပီး တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္သူေတြက ဘယ္သူေတာ႔ၿဖင္႔ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿခင္းခံသ
ြားႏုိင္ၿပီ စသၿဖင္႔ ေနာက္ဆုံးသတင္းမ်ားကို စာသားေတြ ဗီဒီယုိေတြနဲ႔ မွ်ေ၀ႏုိင္ၾကၿပီး 
ကမၻာအႏွံ႔က ေထာက္ခံသူေတြ ဒီသတင္းဆီအာရုံစုိက္လာေအာင္ လုပ္ႏုိင္တယ္။ 

၃။  မီဒီယာက  အေရးတယူ နားေထာင္မေနဘူးဆုိရင္ (သုိ႔) စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးက 
စိစစ္ၿဖတ္ေတာက္မႈေတြနဲ႔ ႀကဳံေနရရင္ တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္သူမ်ားက Twitter (သုိ႔) 
Ushahidi လုိမ်ိဳး Tool ေတြသုံးၿပီး တုိက္ရုိက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အစီရင္ခံႏုိင္ပါတယ္။ 
တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္သူတဦးအေနနဲ႔ လူသိခံရတာ အႏၱရာယ္မ်ားမယ္ထင္ရင္ 
လႈပ္ရွားမႈၿပင္ပက တေယာက္ေယာက္ဆီ စာသားမက္ေဆ႔ခ်္ ပုိ႔ၿပီး အြန္လုိင္းမွာ 
လူသိရွင္ၾကားထုတ္ၿပန္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈ (သုိ႔) အႏၱရာယ္ရဲ႕ 
အခ်က္အခ်ာတခုၿပင္ပက လူေတြက ဗီဒီယုိနဲ႔ ဓာတ္ပုံေတြကို blip.tv သုိ႔မဟုတ္ 
WITNESS HUB လုိ လူအခြင္႔အေရးအတြက္ ဗီဒီယုိေတြတင္ပုိ႔တဲ႔ ၀က္ဆုိဒ္ေတြ 
ဘေလာ႔စတာေတြနဲ႔႔ အြန္လုိင္းေပၚတင္သူေတြၿဖစ္ႏုိင္တယ္။ 

၄။  ၿမန္ဆန္တဲ႔ အင္တာနက္ ေကာ္နက္ရွင္ရွိမယ္ဆုိရင္ေတာ႔ ကြန္ပ်ဴတာ၊ 
ဗီဒီယုိကင္မရာ (တခါတရံ သင္႔ကြန္ပ်ဴတာမွာ ထည္႔သြင္းပါရွိၿပီးသား) ကို သုံးၿပီး 
စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ေရး တုိက္ရုိက္ဗီဒီယုိတခုကို Ustream.tv (သုိ႔) Livestream.
com ကဲ႔သုိ တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင္႔တဲ႔ ဗီဒီယုိပရို္ဂရမ္မ်ားၿဖင္႔ အင္တာနက္ေပၚ 
တုိက္ရုိက္လႊင္႔တင္ႏုိင္ပါတယ္။ 

၅။  ယုံၾကည္စိတ္ရတဲ႔ ေထာက္ခံသူမ်ားရဲ႕ ကြန္ယက္တေလွ်ာက္ ေ၀မွ်ၿပီး 
အခ်က္အလက္ေတြကို အသိမ္းခံရတဲ့ေဘးမွ ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ လူေတြအေနနဲ႔ 
ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ဗီဒီယုိမ်ား ရုိက္ကူးထားတဲ႔ ကင္မရာမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမည္ကို 
စုိးရိမ္ရရင္ အၿခားသူေတြနဲ႔ ဖုန္းအခ်င္းခ်င္းဖုိင္ေတြ လႊဲထားၿခင္း၊ MMS 
(မာလ္တီမီဒီယာမက္ေဆ႔ခ်္မ်ား)၊ (သုိ႔) အီးေမးလ္မ်ားမွ တဆင္႔ ေ၀မွ်ထားႏုိင္ၿပီး 
ၿပီးတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ သူတုိ႔ဖုန္းေတြထဲက ဖ်က္ပစ္ႏုိင္ပါတယ္။ 



မွတ္ခ်က္မ်ား

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း အေပၚ FrontlineSMS မွ ကင္ဘဏ္ (Ken Banks) ေၿပာၾကားခ်က္ကေတာ႔ - 
“နည္းပညာမ်ားကို အသုံးၿပဳၿပီး လူထုရဲ႔ စုေပါင္းအသံကို သင္ေပါင္းစုႏုိင္တယ္။ ပင္မစီးေၾကာင္းမွ ၀င္လာတဲ႔ 
သတင္းမ်ားနဲ႔ တုိက္ရုိက္အစီရင္ခံခ်က္မ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုစည္းႏုိင္တယ္။ ဒါေတြအားလံုးကို 
ေပါင္းစပ္လုိက္တဲ႔အခါ ဘာေတြၿဖစ္ပ်က္ေနတယ္ဆုိတဲ႔အေၾကာင္းကို ပိုႀကီးမားတဲ႔ရုပ္ပုံလႊာ တခု ရရွိမယ္။” 

လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ စြမ္းပကားအေပၚ နည္းပညာသုေတသီ ဒုိင္နာမာထာ (Dina Mehta) ရဲ႕ 
ေၿပာၾကားခ်က္ကေတာ႔ - 
“ဘေလာ႔ဂ္မ်ား၊ Facebook၊ Twitter စသည္ၿဖင္႔ က႑မ်ိဳးစုံႏွင္႔ ကြန္ယက္ေပၚမွာ က်ႏုပ္တုိ႔ 
အခ်ိန္ေပးတည္ေဆာက္ခဲ႔ရတဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အသုိင္းအ၀ုိင္းေတြရွိတယ္။ ဒါေတြကို အသုံးၿပဳၿပီး 
အြန္လုိင္း အသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ား အားလုံးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ႔အၿပင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိၿပီးသား လူမ်ားရဲ႕ 
မ႑ိဳင္အၿဖစ္လည္း တည္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ တခုခုၿဖစ္လာၿပီ၊ တုံ႔ၿပန္ဖုိ႔လည္းလုိအပ္လာၿပီဆုိလွ်င္ 
ဖန္တီးၿပီးသား အခ်ိတ္အဆက္မ်ားမွတဆင္႔ ကြန္ယက္ေပၚမွာ ေၿခရာလက္ရာခ်န္ခဲ႔ရုံနဲ႔ အြန္လုိင္းေပၚ ရွိၿပီးသား 
အသုိင္းအ၀န္းမ်ားကို အလုိအေလ်ာက္ စည္းရုံးၿပီးသားၿဖစ္တယ္။”

ကမၻာ႔အသံမ်ား (Global Voices) မွ ဆမ္မီဂါဘီယာ (Sami Gharbia) ရဲ႕ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကို 
တုိက္ရုိက္သတင္းပို႔ၿခင္းအေပၚ ေၿပာၾကားခ်က္ကေတာ႔ - 
“တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားဟာ Twitter ကုိ သုံးၿပီး သူတုိ႔မိတ္ေဆြ ဘေလာ႔ဂါမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို 
ဖမ္းဆီးမႈေတြကုိ  သတိေပးၾကတယ္။ ဧၿပီ ၆ ရက္ေန႔ အီဂ်စ္ၿပည္ မာဟလာၿမိဳ႕မွာ ၿဖစ္ပြားခဲ႔တဲ႔ ဆႏၵၿပပြဲအတြင္း 
ရုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈကို ကုိယ္ေတြ႔ၿမင္လာခဲ႔သူ သတင္းေထာက္တေယာက္အေၾကာင္း က်ေနာ္တုိ႔ 
သိခဲ႔ရၿပီးၿပီ။ သူအဖမ္းခံလုိက္ရတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ Twitter ေပၚမွာ “ဖမ္းဆီးခံလုိက္ၿပီ (arrested)” ဆုိတဲ႔ 
စာတခုတင္ပုိ႔လုိက္တာနဲ႔ သူ႔သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ သူ႔မိသားစုေဆြမ်ိဳးမ်ားကို တပ္လွန္႔ေပးလုိက္သလုိၿဖစ္သြားၿပီး 
အေမရိကန္သံရုံးကေတာင္ သူ႔ကိုဖမ္းဆီးရာက လႊတ္ေပးဖုိ႔ ၾကား၀င္လာတဲ႔အထိ ၿဖစ္ခဲ႔တယ္။”

ပါ၀င္တဲ့ TOOL 

တုိက္ရုိက္သတင္းတင္ဆက္ၿခင္းနဲ႔ အဆက္အသြယ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲၿခင္း 
FrontlineSMS (http://www.frontlinesms.org) - က အင္
တာနက္ေကာ္နက္ရွင္မရွိပဲနဲ႔ေတာင္ လူအမ်ားအၿပားရဲ႕ 
ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူၿဖစ္ေစတယ္။ 
တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္သူမ်ားက FrontlineSMS ကို အသုံးၿပဳၿပီး 
သူတုိ႔ရဲ႕ လက္ဆြဲကြန္ပ်ဴတာမ်ားမွ မုိဘုိင္းဖုန္းကြန္ယက္မ်ားဆီသုိ႔ 
စာသားမက္ေဆ႔ခ်္မ်ား အၿဖစ္ပုိ႔ေပးၿပီး လက္ခံရရွိသူမ်ားမွလည္း 
စာသားမက္ေဆ႔ခ်္အေနႏွင္႔ပဲ ရရွိမွာၿဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီနည္းလမ္းကို တလမ္းသြား (သုိ႔) အၿပန္အလွန္ 
ဆက္သြယ္ေရး ႏွစ္ခုလုံးအတြက္ သုံးႏုိင္ပါတယ္။ 
တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္သူမ်ားက လူ႔အခြင္႔အေရးေစာင႔္ၾကည္႔ၿခင္း၊ 
ဆႏၵၿပပြဲမ်ားစီစဥ္ၿခင္း၊ လူထုဆႏၵမ်ားေလ႔လာၿခင္းနဲ႔ 
အေရးေပၚအခ်က္သတိေပးခ်က္မ်ားအတြက္ FrontlineSMS ကို 
အသုံးၿပဳခဲ႔ၾကတယ္။ လက္ၾကြတဲ႔ အြန္လုိင္းအသုိင္းအ၀ုိင္းတခုက 
ပထမအႀကိမ္အသုံးၿပဳသူေတြအတြက္ ေထာက္ပံ႔မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ 
ပံ႔ပုိးေပးခဲ႔ၾကတယ္။ 
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