ဘယ္သူမွ
ဂရုမၿပဳဘူးလား။
လူေတြရဲ႕

4
ကိုယ္ေတြ႔ဇာတ္လမ္းေတြအေၾကာင္း ေဇာင္းေပးေၿပာဆုိပါ။ - ၂

ကိုယ္ေတြ႔ဇာတ္လမ္း
ေတြအေၾကာင္း
ေဇာင္းေပးေၿပာဆုိပါ။
ကိစၥတခုေၾကာင္႔ လူေတြထိခုိက္ခံရၿပီး
ေဆြးေႏြးအႀကံေပးတာ မရွိတဲ႔အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ
ဒီနည္းက အသုံး၀င္ပါတယ္။
ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ ပရိသတ္ကို
ကိစၥအေၾကာင္း အက်ယ္သိေအာင္
လုပ္တဲ႔ေနရာမွာလည္း အသုံး၀င္ပါတယ္။

ဗီဒီယုိက ဥပမာမ်ား အားလုံး

ဆက္ေလ႔လာစရာလင္႔ခ္မ်ား Women’sNet: http://bit.ly/1EeoWW
ဗီဒီယိုဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား - http://bit.ly/FxvgF
l Blank Noise
အိႏၵိယ ၿမိဳ႕ၿပလမ္းမ်ားေပၚမွာ ေႏွာက္ယွက္ေစာ္ကားၿခင္းကို ဆန္႔က်င္သူ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားွ
ဒီစီမံကိန္းမွာ လူၿမင္ကြင္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ
ေႏွာက္ယွက္ခံရၿခင္း အေၾကာင္းကို လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင္႔အတူ
ကုိယ္ေတြ႔ဇာတ္လမ္းမ်ားႏွင္႔ ေပါင္းစပ္၍ ေလ႔လာႏုိင္ပါတယ္။
အမ်ိဴးသမီးမ်ား ၿဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ႔အေၾကာင္းေတြကို ‘ဘေလာ႔ဂ္ၿပိဳင္ပြဲ’
လုပ္၊ သူတုိ႔အၾကမ္းဖက္ခံရစဥ္က ၀တ္ဆင္ခဲ႔တဲ႔ အ၀တ္အစားမ်ား၊
ေႏွာက္ယွက္ခံရတဲ႔ ေနရာမ်ားရဲ႕ဓာတ္ပုံေတြပုိ႔ၿပီး သူတုိ႔ဘယ္လုိတုံ႔ၿပန္ခဲ႔ၾက
တယ္ဆုိတဲ႔ အေၾကာင္းကို ေၿပာၿပခဲ႔ၾကပါတယ္။
အသုံးၿပဳတဲ့ Tools မ်ား - Blogspot.com, Facebook, Flickr

ကိုယ္ေတြ႔ဇာတ္လမ္းေတြအေၾကာင္း ေဇာင္းေပးေၿပာဆုိပါ။ - ၁

Women’sNet

l အကာအကြယ္ေပးရမယ္႔ တာ၀န္တရပ္ - D.R.C က
ကေလးစစ္သားမ်ားအတြက္ တရားမွ်တမႈႈ
ကြန္ဂိုဒီမုိကရက္တစ္သမၼတႏုိင္ငံအေရွ႕ပုိင္းက Ajedi-Ka PES/
ကေလးစစ္သားစီမံကိန္းနဲ႔ မ်က္ၿမင္သက္ေသမ်ားမွ
ဒါက ကေလးစစ္သားမ်ား ကုိယ္ေတြ႔ႀကဳံရတဲ႔
ဇာတ္ေၾကာင္းေတြကိုတင္ၿပေပးတဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ ရုပ္ရွင္ကားၿဖစ္ပါတယ္။
ဒီရုပ္ရွင္ကားကို ဗီဒီယိုနဲ႔ ေထာက္ခံေရးစည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈတခုမ
ွာ ထုတ္ၿပန္ၿပီးေနာက္ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ ခုံရုံးက ကြန္ဂိုစစ္တပ္ထဲက
ကေလးေတြကုိ စစ္မႈထမ္းရန္စည္းရုံးသူေတြကုိ စြဲခ်က္တင္ခဲ႔ၾကတယ္။
အသုံးၿပဳတဲ့ Tools မ်ား - ဗီဒီယုိကင္မရာမ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္
ဗီဒီယိုတည္းၿဖတ္ေရးေဆာ႔ဖ္၀ဲ ႏွင္႔ ၀ဘ္ဆုိဒ္မ်ား
ဆက္ေလ႔လာစရာ လင္႔ခ္မ်ား ၀က္ဆုိဒ္ - http://bit.ly/3v5r8
ဗီဒီယို - http://bit.ly/001sI

WITNESS

အသုံးၿပဳတဲ့ Tools မ်ား - ဗီဒီယိုကင္မရာမ်ား၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လ္ ကာတြန္း၊
ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာသုံး ဗီဒီယိုတည္းၿဖတ္ေရး ေဆာ႔ဖ္၀ဲ၊ Youtube၊ blip.
tv

ဆက္ေလ႔လာစရာ လင္႔ခ္မ်ား ဘေလာ႔ဂ္မ်ား - http://bit.ly/sELOo, http://bit.ly/qJe4b

Blank Noise

l Women’sNet: ဇာတ္လမ္းေတြကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာသုံး
ေၿပာဆုိၿခင္း
လိင္နဲ႔ လိင္ဆုိင္ရာၿဖစ္တည္မႈကို အေၿခၿပဳၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈ ေတြ႔ႀကဳံခဲ႔ၾကတဲ႔
အမ်ိဳးသမီးမ်ား- ွ
ဒီစီမံကိန္းဟာ အၾကမ္းဖက္မႈကက်န္ရစ္တဲ႔ ကုိယ္ပုိင္အေတြ႔အႀကဳံေတြကို
ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာသုံးဇာတ္ေၾကာင္းေၿပာနဲ႔ ေ၀မွ်ေပးတယ္။
ဒါ႔အၿပင္ ကာတြန္း၊ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ ဗီဒီယုိမ်ား၊ တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင္႔မႈမ်ားကို
အသုံးၿပဳခြင္႔ေပးၿပီး ကုိယ္တုိင္ႀကဳံေတြ႔ခံရသူရဲ႕ ဇာတ္လမ္းကို ေ၀မွ်ေပးတယ္။
ေနာက္ လူ႔အခြင္႔အေရးအတြက္ေထာက္ခံသူမ်ား၊ မူ၀ါဒေရးဆြဲသူမ်ားနဲ႔
၀န္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ႔သူေတြဆီ ၿဖန္႔ၿဖဴးေပးတယ္။

l ကြန္ဂို္ ကေလးစစ္သားေတြရဲ႕ ဘ၀အေၾကာင္းဗီဒီယုိထဲမွာ တူညီတဲ႔ဇာတ္ေၾကာင္းေတြကို

မတူတဲ႔ စည္းရုံးလႈ႔ံေဆာ္ေရးႏွစ္ခုမွာ သုံးခဲ႔ၾကတယ္။ တခုက ေဒသခံေတြမ်က္စိပြင္႔ဖုိျဖစ္ၿပီး
ေနာက္တခုကေတာ႔ တရားရုံးေတြကို လႊမ္းမုိးဖုိ႔ၿဖစ္တယ္။ ပစ္မွတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ့ ပရိသတ္အတြက္
မတူညီတဲ႔ဇာတ္ေလးအၿဖစ္အပ်က္ေတြ ေၿပာၿပဖုိ႔ စုေဆာင္းထားတဲ႔ ကုန္ၾကမ္းဖန္တီးႏုိင္တဲ႔
နည္းလမ္းစဥ္းစားပါ။

l Black Noise အတြက္ တဦးခ်င္းဆီက အၿဖစ္အပ်က္ေတြကို စုေဆာင္း၊ ဗီဒီယိုေတြကို ခ်ဲ႕ထြင္ၿပဳၿပင္ၿပီး

၀က္ဆုိဒ္ေတြေပၚလႊင္႔တင္တာက ထုိအၿဖစ္အပ်က္ကို မွ်ေ၀ေပးသူေတြအတြက္ ကူညီ၀ုိင္း၀န္းလုိစိတ္ေတြ
ေပၚလာေစတယ္။ အတူလုပ္ေဆာင္တဲ႔ လူေတြ သုိ႔မဟုတ္ ပတ္၀န္းက်င္ကလူေတြက
အၿဖစ္အပ်က္ကို ၿပန္ေၿပာၿပဖုိ႔ ဘယ္လုိအားေပးအားေၿမွာက္လုပ္ႏုိင္မလဲ စဥ္းစားပါ။ တဦးနဲ႔တဦး
အၿမဲဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေနဖုိ႔ ဘယ္လုိေထာက္ပံ႕ေပးႏုိင္မလဲ။

l ကုိယ္ေတြ႔ဇာတ္လမ္းေတြမွာ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာအခ်က္အလက္ေတြ လုိတာထက္ပုိၿပီးလူသိေစႏုိင္ပါတ

ယ္။ ဒါေၾကာင္႔ သူတုိ႔အၿဖစ္အပ်က္ေတြ ေ၀မွ်ဖုိ႔ေတာင္းဆုိမယ္ဆုိရင္ ေ၀မွ်သူရဲ့ကုိယ္ေရးအခ်က္ေတြကို
ကာကြယ္ဖုိ႔နဲ႔ သူတုိ႔လုံၿခဳံေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိသူမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ကုိယ္ေတြ႔ဇာတ္လမ္းေတြေၿပာၿပ
တဲ႔အခါ တၿခားတစုံတဦးကို ထိခုိက္ေစႏုိင္တာမ်ိဳးေတြ ရွိတဲ႔အတြက္ ေၿပာၿပသူနဲ႔ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးပါ။
သူတုိ႔ကို ေၿခရာမခံမိေစဖုိ႔ သူတို႔ အမည္၊ ေနရပ္၊ ရုပ္ပုံနဲ႔ အသံကို ဖယ္ထုတ္ေပးဖုိ႔ လုိပါလိမ္႔မယ္။

l လူေတြကို သူတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္ေတြ႔ဇာတ္လမ္းေတြ ၿပန္ေၿပာၿပဖုိ႔ လုပ္တာကိုက အလုပ္တမ်ိဳးၿဖစ္ေနတယ္။

ကြန္ဂိုက Ajedi Ka က ဗီဒီယို မရုိက္ခင္ လနဲ႔ခ်ီၿပီး ကေလးေတြ၊ စစ္သားေတြနဲ႔ သိကၽြမ္းဖုိ႔ အခ်ိန္ယူခဲ႔တယ္။
ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ဖုိ႔၊ လူေတြကို သူတုိ႔ ဇာတ္ေလးေတြေၿပာၿပေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မယ္ဆုိတာ
စဥ္းစားသင္႔တယ္။

l အြန္လုိင္းမွာ အၿဖစ္အပ်က္ဇာတ္ေၾကာင္း ေၿပာဆုိၿခင္းဟာ အစုတေ၀းထဲရွိေစဖုိ႔အတြက္

လႈပ္ရွားမႈပုံစံတမ်ိဳးၿဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူေတြကို ဘာေတြလုပ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိမလဲ။
သူတုိ႔ေဒသမွာ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးကို ဦးေဆာင္ႏုိင္မလား၊ အစပ်ိဳးမႈကို ၿမွင္႔တင္ႏုိင္မလား၊
အေၾကာင္းအရာဖန္တီးႏုိင္မလား၊ သုိ႔မဟုတ္ ပရိသတ္ဆီက ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြကို ဆန္းစစ္ႏုိင္မလား။
ပရိသတ္ထဲမွာလည္း လုပ္ငန္းအတြက္ အခ်ိန္ အႀကံ ဉာဏ္ေတြကို ေစတနာနဲ႔ ကူညီလုိသူေတြ ရွိႏုိင္တယ္။

ကိုယ္ေတြ႔ဇာတ္လမ္းေတြအေၾကာင္း ေဇာင္းေပးေၿပာဆုိပါ။ - ၂

1000
report

WANTED
testimonial

I

narrate

your garment
is your witness

Send in 1
garment you wore
when you were
sexually violated
on the street.

discard
a garment.

clothes received will be
installed on the streets of
various cities
collectively challenging
the notion that women
‘ask’ to be sexually violated.

blurtblanknoise@gmail.co

m

http://blog.blanknoise.org

NEVER

‘ASK FOR
Blank Noise

take a stand. be an Action Hero

IT’

IS A VOLUNTEER LED PUBLIC ARTS PROJECT
TRIGGEREING DEBATES ABOUT STREET
SEXUIAL VIOLENCE AS EXPERIENCED BY WOMEN.

Blank Noise

လႈပ္ရွားမႈကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ပါ

ေခါင္းစဥ္ - က်မတုိ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
မည္သူ - Arerej Kan, စီမံကိန္းညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ေနရာ - ေဆာ္ဒီအာေရးဗ် အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ နယ္ၿခားက
ေဆာ္ဒီအမ်ိဳးသမီးမ်ား
၀က္ဆုိဒ္ - http://www.n7nudrive.com/

ဒီစီမံကိန္းအတြက္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်မွာ အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းၿခင္းကို
ဆန္႔က်င္တာအေပၚ မွတ္ခ်က္အမ်ားအၿပားရေပမယ္႔လည္း
အာရစ္အၿမင္ကေတာ႔ ‘လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ
ဒီလုိစီမံကိန္းေတြကတဆင္႔ ေၿပာေရးဆုိခြင္႔ေပးလုိက္တဲ႔အတြက္ မၾကာခင္
ေၿပာင္းလဲလာမယ္လုိ႔ ထင္ၾကတယ္။’

ရွင္းလင္းေဖာ္ၿပခ်က္
ေဆာ္ဒီက အမ်ိဳးသမီးေတြကို ယာဥ္ေမာင္းခြင့္ပိတ္တဲ႔ ဥပေဒေတြကို
အာရုံစုိက္ဖုိ႔ ယူအက္စ္က ေဆာ္ဒီ ပန္းခ်ီဆရာ ဂရပ္ဖစ္ဒီဇိုင္နာ အာရစ္ခန္းက
“က်မတုိ႔အမ်ိဳးသမီးမ်ား” ဆုိတဲ႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈကို ဖန္တီးခဲ႔တယ္။
စီမံကိန္းက အမ်ိဳးသမီးေတြကုိ “ေမာင္းမလား မေမာင္းဘူးလား”
ဆိုတဲ႔ ေမးခြန္းေတြ ေၿဖၾကားေစၿပီး စတစ္ကာေတြေပၚမွာ ေရးသားကာ
လူၿမင္ကြင္းေတြမွာ လုိက္ကပ္ပါတယ္။ အာရစ္က ပါ၀င္လႈပ္ရွားသူေတြကုိ
စတစ္ကာေတြကို ဓာတ္ပုံရုိက္ဖုိ႔ေတာင္းဆုိၿပီး ဓာတ္ပုံေတြကုိ စီမံကိန္း Flickr
ဓာတ္ပုံတြဲနဲ႔အတူ Facebook စာမ်က္ႏွာမွာ တင္ထားပါတယ္။
အလြန္ေ၀းတဲ႔ ေနရာေတြက အမည္မေဖာ္ပဲ
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၿခင္းေၾကာင့္ အာရစ္နဲ႔ စီမံကိန္းအတြက္
စတစ္ကာပုိ႔ေပးသူ အမိ်ဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးယာဥ္ေမာင္းခြင္႔ပိတ္တဲ
႔ ဥပေဒေၾကာင္႔ နစ္နာေနတဲ႔ ေၿပာေရးဆုိခြင္႔မရွိသူ အမ်ိဳးသမီးပရိသတ္ေတြနဲ႔
ထိေတြ႔လာႏုိင္ၾကတယ္။ အာရစ္က ‘လူေတြက စတစ္ကာေတြကို
သူတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ Facebook သုိ႔မဟုတ္ Flicker ေပၚမွာ မထားခ်င္ၾကဘူး’
လုိ႔ဆုိတယ္။ “လူေတြက အမည္မေဖာ္ပဲ ကၽေတာ႔ဆီ အီးေမးလ္ပုိ႔ခ်င္ၾကၿပီး
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကပဲ စာမ်က္ႏွာေပၚတင္တယ္။” ဒီစီမံကိန္းဟာ
ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်နဲ႔ ယူအက္စ္က သတင္းမီဒီယာမ်ားရဲ႕ အာရုံစုိက္ခံခဲ႔ရတယ္။
‘Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚမွာပါ၀င္သူေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ယာဥ္ေမာင္းၿခင္းကို ဆန္႔က်င္သူေတြ မ်ားပါတယ္’ ဟု အာရစ္က
ေၿပာပါတယ္။ ‘အဖြဲ႔အေနနဲ႔ကေတာ႔ တုိးတက္လုိက္ ဆုတ္ယုတ္လုိက္
ၿငင္းခုံေၿပာဆုိလုိက္ပါပဲ။ အဆုံးသတ္ၿဖစ္လာမွာေတြအတြက္
ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္း ရွိမွာ မဟုတ္လုိ႔ ႀကိဳတင္ၿပင္ဆင္ထားဖုိ႔ လုိခဲ႔တယ္။
ဒီကိစၥဟာ လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းအေနနဲ႔ ဆုံးၿဖတ္ရမယ္႔ ကိစၥၿဖစ္ၿပီး
ကၽေတာ့အထင္ သု႔ိမဟုတ္ က်ေတာ္ၿဖစ္ခ်င္ေနတာက အေၿဖမဟုတ္ဘူး။’

အသုံးၿပဳခဲ႔တဲ့ Tools မ်ား - Facebook, Flickr, Youtube. စတစ္ကာမ်ားကို
Flickr မွ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ၿပီး ပုံႏွိပ္ခဲ႔ပါတယ္။ ၀က္ဆုိဒ္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ကေတာ႔
HTML နဲ႔ JavaScript ကိုသုံးခဲ႔ပါတယ္။

ကိုယ္ေတြ႔ဇာတ္လမ္းေတြအေၾကာင္း ေဇာင္းေပးေၿပာဆုိပါ။ - ၃

ေအာင္ၿမင္မႈ အတုိင္းအတာ - စီမံကိန္း ပထမလအတြင္းမွာပဲ
Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ စတစ္ကာ ဒီဇုိင္း ၂၅ ခုနဲ႔ အတူ လူေပါင္း
၂၀၀၀ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ႔ၾကတယ္။ ေပးပုိ႔တဲ႔ စတစ္ကာအမ်ားစုကေတာ႔
ေဆာ္ဒီအာေရဗ်က ၿဖစ္ပါတယ္။
ကုန္က်စရိတ္ - ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၂၀၀၀ (web-hosting နဲ႔ စတစ္ကာ
ပုံႏွိပ္ၿခင္း)
အရင္းအၿမစ္မ်ား - ေစတနာ႔ ၀န္ထမ္းတဦးက စီမံကိန္းကို
တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးတယ္။ ေဒသတြင္း ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းတခုက
စီမံကိန္းအတြက္ စတစ္ကာေပါင္း ၃၀၀၀ ကို အခမဲ႔ လုပ္ေပးခဲ႔တယ္။
ၾကာခ်ိန္ - စီမံကိန္းဆြဲရန္၊ ၀က္ဒီဇုိင္းအတြက္ သင္တန္းေပးရန္ နဲ႔ ေဆာ
င္ရြက္ရန္ၾကာခ်ိန္အားလုံးအတြက္ ၇ လ။ စီမံကိန္းစၿပီး ၂ ရက္အၾကာမွာ
ပထမဆုံး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူဆီက ဓာတ္ပုံပုိ႔တယ္။
ခက္ခဲမႈအဆင္႔ - အဆင္႔ ၅ ဆင္႔အနက္ အဆင့္ ၂
ဆက္ေလ႔လာရန္ လင္႔ခ္မ်ား
ယူအက္စ္ သတင္းအေၾကာင္း - http://bit.ly/cfnIa
စတစ္ကာ ဓာတ္ပုံမ်ား - http://bit.ly/xksVb

http://www.n7nudrive.com/

ၿပႆနာ ဆန္းစစ္ခ်က္

ေမးၿမန္းခ်က္
ေမးျမန္းခ်က္
l ျ*အၿဖစ္အပ်က္ေတြ ၿပန္မွ်ေ၀ဖုိ႔ အသုိင္းအ၀ုိင္းထဲမွာ ကုိယ့္အခန္းက႑က
ဘာလဲ။ သူတုိ႔အတြက္ ကုိယ္က ဘယ္ေလာက္အေရးပါၿပီး ကုိယ့္အေပၚဘယ္လုိ
အၿမင္ရွိၾကသလဲ။
l ကုိယ္ေတြ႔အၿဖစ္အပ်က္ေတြကို ဖြင္႔ဟေၿပာလုိ႔ ရလာမယ္႔ အက်ိဳးရလဒ္ နဲ႔ အႏၱရာယ္က

ဘာလဲ။

l ရလာတဲ႔ ကုိယ္ေတြ႔အၿဖစ္အပ်က္ေတြကို ၿပန္မွ်ေ၀ရာမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္နဲ႔

မွ်ေ၀မွာလား ဥပမာ - ေဆြးေႏြးပဲြတခု သုိ႔မဟုတ္ လူသိမ်ားေအာင္ ေနရာအႏွံ႔ၿပန္႔ႏုိင္တဲ႔
အြန္လုိင္းမွာလား။

l ဒီအၿဖစ္အပ်က္ေတြၾကား ရလာႏုိင္တဲ႔ လုံၿခဳံေရးထိခုိက္မႈ၊ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ

ထိခုိက္လာႏုိင္မႈက ဘာေတြလဲ။

l အခ်ိန္ကုိက္ထုတ္ၿပန္ထားတဲ႔ ဒီအၿဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ႏုိင္တဲ႔ အေရးကိစၥမ်ား

ရွိသလား။

l စုေဆာင္းထားတဲ႔ အၿဖစ္အပ်က္ဇာတ္လမ္းေတြဟာ ကြဲၿပားတဲ႔ ပရိသတ္ေတြနဲ႔

ဆီေလ်ာ္မလား။ ဥပမာ - မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားေရာ၊ သာမန္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက လူေတြနဲ႔ပါ။

အၿခားလုပ္ႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းမ်ား

၁။ အၿဖစ္အပ်က္ေတြကို စကားလုံးနဲ႔သာမက ရုပ္၀တၳဳေတြနဲ႔ပါ ေၿပာႏုိင္တယ္။
Blank Noise က အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေႏွာက္ယွက္ေစာ္ကားခံရစဥ္က
၀တ္ထားခဲ့တဲ့ အ၀တ္အစား ဓာတ္ပုံေတြကို တင္ၿပခဲ႔ၿပီး ဒီအ၀တ္အစားေတြကို
ဆႏၵၿပပြဲေတြမွာလည္း သုံးခဲ႔ၾကတယ္။
၂။ လူေတြရဲ႕ ကုိယ္ေတြ႔အၿဖစ္အပ်က္ေတြကို နာမည္မေဖာ္ပဲ ဖုန္းေခၚဆုိ
မက္ေဆ႔ခ်္ပုိ႔တာေတြနဲ႔ ေၿပာၿပႏုိင္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ ဇာတ္လမ္းေတြကို
ဖုန္းေတြကတဆင္႔ စည္းရုံးလႈံ႔ေဆာ္ေရးအဖြဲ႔ဆီ သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္းကတုိက္ရုိက္
၀က္ဆုိဒ္ေတြေပၚ တင္ပုိ႔ၿပီး မွ်ေ၀ႏုိင္တယ္။
၃။ နာမည္တပ္ၿခင္း(Tagging) သုိ႔မဟုတ္ အြန္လုိင္းေပၚရွိအေၾကာင္းအရာတ
ခုကို ေသာ႔ခ်က္စကားတလုံးနဲ႕ တံဆိပ္တပ္ၿခင္းက ၀က္ဆုိဒ္ေတြေပၚမွာ
ၿဖစ္ပ်က္ေနတဲ႔ ဇာတ္လမ္း/အၿဖစ္အပ်က္ အမ်ားအၿပားကို စုစည္းႏုိင္တယ္။
လူေတြကို ဓာတ္ပုံ၊ ဗီဒီယုိေတြနဲ႔ ဘေလာ႔ေပၚက ပုိ႔စ္ေတြကို မတူတဲ႔
၀က္ဆိုဒ္ေတြေပၚ တင္တဲ႔အခါ တူညီတဲ႔ ထူးၿခားတဲ႔ tag လုပ္နည္းကို သုံးဖုိ႔
ေတာင္းဆုိႏုိင္တယ္။ ၀က္ဆုိဒ္ေပၚမွာလည္း ဇာတ္လမ္းအားလုံးကို ဒီ tag နဲ႔ပဲ
ၿပသႏုိင္တယ္။
၄။ ပုိရွည္တဲ႔ ဗီဒီယုိတခု လုပ္ဖုိ႔ ေဒသအသီးသီးက လူအခ်င္းအခ်င္း
ဓာတ္ပုံအတြဲလုိက္ သုိ႔ ဗီဒီယုိအတုိတခုကို ေ၀မွ်ပံ႔ပုိးႏုိင္တယ္။ ဒီနည္းလမ္းက
ဗီဒီယို ဘယ္လုိတည္းၿဖတ္ရမလဲ မသိသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေတးဂီတ
မထည္႔တတ္သူမ်ား နဲ႔ အေ၀းက ပူးေပါင္းဆက္ရြက္လုိသူမ်ားအတြက္
အေထာက္အကူၿဖစ္ေစတယ္။
၅။ ဗီဒီယို္ထဲ ပါ၀င္သူေတြ မ်က္ႏွာေတြကုိ ေဖာ္ၿပဖုိ႔မသင္႔ေတာ္ရင္ ကာတြန္းပုံ
သုိ႔မဟုတ္ ကို္ယ္စားအရုပ္ေတြကို သုံးႏုိင္တယ္။ အသုံးၿပဳခ်က္ေတြက ဗီဒီယိုနဲ႔
သင္႔ေတာ္ရင္ လူေတြပဲလုိ႔ေတာင္ ခံစားရႏုိင္တယ္။

ကိ
ကိုယ
ုယ္ေ
္ေတြ
တြ႔ဇ
႔ဇာတ္
ာတ္လ
လမ္
မ္းးေတြ
ေတြအ
အေၾကာင္
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မွတ္ခ်က္မ်ား

Mash-up ဆုိဒ္တခု ဖန္တီးၿခင္း
က်မတုိ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆုိတဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ၀က္ဆုိဒ္ဟာ Facebook၊
Flickr၊ Youtbe နဲ႔ ဂူဂဲလ္သတင္းမ်ားက လူအမ်ားရဲ႕ ဇာတ္လမ္းေတြကို
ဆြဲယူစုေဆာင္းၿပီး တေနရာထဲမွာ တင္ၿပထားတယ္။ ရုိးရုိးရွင္းရွင္း
၀က္ဆုိဒ္တခု လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ အခမဲ႔ဘေလာ႔ေတြကို သုံးႏုိင္တယ္။
ဥပမာ WordPress လုိမ်ိဳး။ အၿခား၀က္ဆုိဒ္ေတြက ဇာတ္လမ္းေတြကို
ယူသုံးတဲ့အတြက္ အၿခားေနရာေတြမွာ ဇာတ္လမ္းအသစ္ေတြထည္႔တုိင္း
၀က္ဆုိဒ္ေပၚမွာ အလုိအေလ်ာက္ update လုပ္ၿပီး တက္လာလိမ္႔မယ္။
မထုတ္ၿပန္မီ စိစစ္ဖုိ႔လုိတဲ႔ ထိခုိက္မခံတဲ႔ကိစၥေတြမဟုတ္ရင္ mash-up
၀က္ဆုိဒ္မ်ိဳးက ဖြင႔္ဟေၿပာဆုိသံအမ်ားအၿပားကို တေပါင္းတစည္းထဲ
ရိုးရုိးနဲ႔ ၿမန္ၿမန္ယူေပးႏုိင္တယ္။

အာရစ္ခမ္း ရဲ႕ ‘က်မတုိ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား’ ေဒသတြင္းလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေၿပာၿပခ်က္က
‘အခြင္႔အေရးရခဲ႔ရင္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်မွာကထဲက အစပ်ိဳး ထုတ္လႊင္႔ခဲ႔မိမွာပါ။ တကယ္ေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ဇာတိက
အဲ႔မွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီစီမံကိန္းကို စခဲ႔တဲ႔အခ်ိန္မွာ ကၽေတာ္ အေမရိကမွာ ေနတဲ႔အတြက္ ကၽေတာ့ကို လူေတြက
အၿပင္လူလုိ႔ပဲ သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဆက္လႈပ္ရွားဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်ကို သြားအုံးမွာပါ။’
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ပါ၀င္တဲ့ Tool

ကိုယ္ေတြ႔ဇာတ္လမ္းေတြအေၾကာင္း ေဇာင္းေပးေၿပာဆုိပါ။ - ၅

Women’sNet က ဆယ္လီ-ရမ္း ရွက္ကယ္လ္တန္ (Sally-Jean Shackleton) ရဲ႕ ကုိယ္ေတြ႔ၿဖစ္ရပ္ေတြအေပၚ
ထင္ၿမင္ခ်က္ကေတာ႔
‘ဒါဟာ လူေတြ သူတုိ႔ဇာတ္လမ္းေတြအေပၚမွာ ရရွိတဲ႔ ပုိင္ဆုိင္ခြင္႔ပါပဲ။ ဆုိလုိတာက မီဒီယာဆိုတာ ကုိယ္လုပ္ခ်
င္တုိင္းလုပ္ခြင္႔ရွိတဲ႔ အရာမဟုတ္ပါဘူး။ မီဒီယာဆုိတာ လူေတြဆီက ၿဖစ္လာတာပါ။’
Witness မွ ဆမ္ဂရက္ဂိုရီကေတာ႔ အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္ေျခအေပၚ မူတည္ၿပီး
‘ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္မွာ လူတုိင္းရဲ့ေၿခရာလက္ရာ တခုတေလေတာ႔ ၿမင္ႏုိင္တာခ်ည္းပါပဲ။ ကူးယူခံရၿပီး
အြန္လုိင္းေပၚေရာက္သြားဖုိ႔က လူတေယာက္ပဲ လုိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လူေတြကို ၿဖစ္ႏုိင္ေျခ
ေနာက္ဆက္တြဲေတြကို ေစ႔ေစ႔စပ္စပ္ ေသခ်ာစဥ္းစား နားလည္ေစၿပီးမွ အၿမင္က်ယ္က်ယ္ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔
တုိက္တြန္းပါတယ္။

