White Sharing ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
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တတ္ကြၽမ္းတဲ့ပညာ၊ ကြၽမ္းက်င္တဲ့ ေနရာကေန လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ အက်ဳိးျပဳေနၾကတဲ့ လူငယ္ေတြ
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အမ်ားအျပား ရွိေနၾကပါတယ္။ ၀ါသနာတူရာ လူငယ္ေတြစုစည္းမိၿပီး တစ္ျခားသူေတြ
မျမင္ႏုိင္တဲ့ေနရာ၊ မေရာက္ႏုိင္ တဲ့ေနရာ၊ လွည့္မၾကည့္ႏုိင္တဲ့ ကိစၥေတြ၊ ျပႆနာေတြကုိ သူတုိ႔တတ္ႏုိင္တဲ့
နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းေနၾကပါတယ္။ အေျဖရွာေနၾကပါတယ္။
White Sharing ဆုိတဲ့ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းဟာလည္း ဒီလုိအဖြဲ႔အစည္းေတြထဲက တစ္ခုပါပဲ။ ဒီအဖြဲ႔ဟာ
လူငယ္ေတြနဲ႔ စုစည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔တတ္ႏုိင္တဲ့ဘက္က လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ ကူညီေန
တဲ့အေၾကာင္းကုိ မဇၩိမက ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားပါတယ္။
White Sharing အဖြဲ႔စဖြဲ႔ျဖစ္ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပေပးပါ။
သူငယ္ခ်င္းေတြ အကုန္စုၿပီး မိဘမဲ့ကေလးေက်ာင္းသြားလွဴျဖစ္တယ္၊ အဲဒီေန႔ကအျပန္မွာ လွဴခဲ့တာၾကည့္ၿပီး
ရင္ထဲပိတီျဖစ္လာတယ္၊ အဖြဲ႕ေလး စဖြဲ႔ရင္ေကာင္းမယ္ဆိုၿပီး သူငယ္ခ်င္းအကုန္စုၿပီး White Sharing ဆိုၿပီး
စဖြဲ႕ျဖစ္တာပါ။ ၂၀၁၁ ဇူလုိင္မွာ စဖြဲ႕ခဲ့တယ္၊ အခုဆုိရင္ ႏွစ္ႏွစ္ရိွၿပီ။
ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိအဖြဲ႕မ်ဳိးစဖြဲ႕ျဖစ္တာလဲ။
အဓိကကေတာ့ ကေလးငယ္ေတြကို ၾကင္နာလုိ႔၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕အေျခခံက ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ပညာေရးပဲ၊
ကိုယ့္ႏိုင္ငံက ဘာလုိ႔ မခ်မ္းသာတာလဲလုိ႔ စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ ပညာေရးနိမ့္က်တယ္ေလ ဒါေၾကာင့္ ပရဟိတ
လုပ္ရင္း ကိုယ့္ႏိုင္ငံကိုလည္း ျမႇင့္တင္ခ်င္တယ္ ကုသုိလ္လဲယူရင္းေပါ့ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အားလံုး
ပါ၀င္တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိစဖြဲ႕ျဖစ္တာပါ။ ကေလးပညာေရး ေစာင့္ေရွာင့္ေရး ဖြဲ႔တာပါ လူဦးေရ ၆၀ ေက်ာ္
ေလာက္ရိွတယ္။
White Sharing အဖြဲ႕ရဲ႕လုပ္ရွားမႈေတြက ဘာေတြလုပ္ၿပီးၿပီလဲ။
လက္ရိွလတိုင္း ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး တစ္လသံုးသိန္းပံုမွန္လွဴတယ္၊ ဘက
ေက်ာင္း
ေဆာက္ဖုိ႔ ေျမ၀ယ္လွဴတယ္၊ မိဘမဲ့ကေလးေတြရဲ႕ စာအုပ္စာတမ္းပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္တာေတြ
လွဴျဖစ္တယ္၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တာဘာ ၂၂ ရက္ကေတာ့ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ပြဲတစ္ပြဲ လုပ္ျဖစ္တယ္၊
ပရဟိတအဖြဲ႕ ၂၀ ေက်ာ္ပါတယ္၊ အဲဒီေန႔မွာ ကေလးလူငယ္ေတြနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ ေရး
ဂိမ္းကစားနည္းေတြ တစ္ေန႔တာ ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကတယ္။
လူမႈေရးလုပ္တဲ့ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုအေနနဲ႔ ဘယ္လုိ ခက္အခဲေတြ အမ်ားဆံုး ရင္ဆုိင္ရလဲ။
အခက္အခဲအေနနဲ႔ေတာ့ သိပ္အမ်ားႀကီးေတာ့ မရိွပါဘူး၊ အဖြဲ႔က သူငယ္ခ်င္း လူငယ္ေတြ ဖြဲ႕ထားေတာ့
နာလည္းမႈ
ေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတာပါ။ အဖြဲ႕ထဲမွာက ဘယ္သူက ေခါင္းေဆာင္စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ရယ္ မရိွဘူး။
အကုန္လံုးက တစ္ေျပးညီတည္း စိတ္ဓာတ္နဲ႔ အလုပ္လုပ္ၾကတာပါ။ လစဥ္ေၾကးရယ္လုိ႔ သတ္မွတ္
ခ်က္မရိွပါဘူး၊ ကိုယ္အဆင္ေျပ သလုိမ်ဳိး လွဴၾကတာပါ၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စိတ္ဓာတ္ေတြနဲ႔
အလုပ္လုပ္ၾကတာပါ။
ဘာေတြဆက္လုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားလဲ။
လစဥ္အလွဴကေတာ့ ပံုမွန္သံုးသိန္းကေတာ့ လွဴဒါန္းေနမွာပါဘဲ။ ေနာက္လ အဖြဲ႔ထဲက လူငယ္ေတြ
မ်က္ၾကည္လႊာ လွဴ ဒါန္းဖို႔ ရိွတယ္၊ အျမင္အာ႐ံုခ်ဳိ႕တဲ့ကေလးေတြကို သူတုိ႔ စိတ္၀င္စားတဲ့ ၀တၳဳတုိပံုျပင္၊ ရသ၊
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က်န္းမာေရးႏွင့္ စားစရာ ဗဟုသုတရမည့္ စာအုပ္ေတြကို ဖတ္ျပတယ္၊ ဖတ္တဲ့ေနရာမွာလဲ ကၽြန္မတို႔ အသံ ကို
recording (အသံဖမ္းထားၿပီး) အေခြအေနနဲ႔ လုပ္ထားတယ္၊ စာၾကည့္တိုက္ထဲမွာ ဖတ္ခ်င္တဲ့
စာအုပ္ေတြအေၾကာငး္ကို အေခြအေနနဲ႔ လုပ္ထားတယ္၊ နားေထာင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေခြကိုစက္ထဲထည့္ၿပီး
နားေထာင္လိုက္႐ံုဘဲ၊ ကေလးေတြ အတြက္ အဆင္ေျပသြားတာေပါ့။
လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ပရဟိတအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ ဘယ္ေလာက္ရိွလဲ။
အစ္မတို႔အဖြဲ႕က လူငယ္ေတြက ၂၅ ၀န္းက်င္ေတြအေနနဲ႔ ဖြဲ႕ထားတာပါ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ ပရဟိတကို
စိတ္၀င္စားတယ္၊ လူငယ္ ၁၀၀ မွာ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္က စိတ္၀င္းစားတယ္၊ က်န္တဲ့ ၂၀ ကေတာ့
လူအင္အား အေနနဲ႔ မလုပ္ႏိုင္ၾကဘူး၊ ေငြအင္အားအေနနဲ႔ေတာ့ လက္လွမ္းမီသေလာက္ ကူညီေပးတယ္၊
ေနာက္ပိုင္း လူငယ္ေတြ ပရဟိတအေပၚမွာ စိတ္၀င္စားမႈ တက္ႂကြလႈပ္ရွားလာတယ္လုိ႔ေတာ့ ျမင္တယ္။
လူမႈေရး လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အလွမ္းေ၀းေနေတာ့ လူငယ္ေတြကို စိတ္၀င္းစားလာေအာင္ ဘယ္လို ဆြဲေခၚႏိုင္ မလဲ။
အဖြဲ႕ကေတာ့ ဒီလအလွဴရိွတယ္ဆိုၿပီး နီးစပ္ရာကို ေျပာလုိက္တယ္၊ Facebook က တစ္ဆင့္ေျပာတယ္၊
အလွဴရွင္ အေနနဲ႔ တစ္ဆင့္စကားတစ္ဆင့္ၾကားၿပီး ဆက္သြယ္ၾကတယ္၊ လူအင္အားအေနနဲ႔ေတာ့
လိုက္လာၾကတယ္၊ အခ်ဳိ႕လူေတြကေတာ့ ကိုယ္ကဦးေဆာင္ၿပီးလုပ္ေနတဲ့ သူတို႔ကိုယ္တုိင္က ပရဟိတစိတ္
ဓာတ္ရိွရင္ ဆြဲေခၚစရာ မလိုဘူး၊ သူ႔အလိုလိုပါလာပါတယ္။ (function(d, s, id) { var js, fjs =
d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id
= id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js,
fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
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