
ပူးေပ ါင္းပ ါ ၀င္ေဆာင္ရြက ္ျခ င္းႏွင့္  ညိွႏႈိင္းေဆ ာင္ ရြက္ျခ င္း 

ရွစ ္ေလး လုံး ၂၁  ႏွစ္ေျမ ာက္ႏွစ္ပတ္လ ည္ဆႏ ၵျပ ပြဲက ို  တုိက ်ဳိတြင ္ ျပ ဳလ ုပ္ရန္ ဒီမုိက ေရစီအ င္အာ း စုမ ်ာ း တက္ၾကြစ ြာ 

ေဆ ာင္ရြက ္ခဲ့ၾကသည ္၊ ယ ခင္ႏွစ္မ်ား ႏွင့္မတူ  ထ ူး ျခား ခ ်က ္တခုမွာ  ၾသဂုတ ္လ ၈  ရက္ေန႕ မတုိင္မီ ၂ လ ေလာ က္ 

အလ ိုကတည္း က ႀက ိ ဳတ င္ျပင ္ဆင္မႈမ်ာ း ျပဳလုပ ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္၊ တုိက် ဳိရိွ ဒီမ ိုကေ ရစီအင္အာ းစုမ်ာ း ၏ တ ိုး တက ္

ေျပာ င္း လဲလ ာမ ႈ၊ ၀ီရိယေက ာင္းေ ကာ င္း ျဖ င့္ စီစဥ္ေဆ ာင္ရြက ္မႈပ င္ျဖစ ္သည္။ ေလး စားဂုဏ္ယူစ ရာ ျဖစ္သည္။ 

၂၀၀၉  ခ ုႏွစ  ္ ၾသဂ ုတ္လ ၈ ရက္ေ န႔တ ြင္ ရွစ္ေလး လုံး ၂၁  ႏွစ္ေ ျမ ာ က္ႏွစ ္ပတ္လည္ဆ ႏၵျပပ ြဲကုိ ေ အာင္ျမ င္စြာ 

ျပ ဳလုပ္ႏ ိုင္ခ ဲ့သည္။  အ ဘယ္ေ ၾက ာင ့ ္ ေ အာင္ျမ င္စ ြာ က်င္းပ ႏုိင္ခ့ဲရ သန ည္း ။ ထုိဆ ႏၵျပပ ြဲကုိ တုိက်ဳိရိွ  ျမ န္မ ာ 

ျပ ည္သ ူျပ ည္သာ းမ ်ား ၊ ဒီမုိကေ ရစီအင္အား စုမ်ာ း ၊ ျမန ္မာ့ဒီမုိကေရစီေရ း ကုိ အ ား ေပးေနေသ ာ ဂ်ပန္အဖြဲ ႔အစ ည္း  

မ်ာ း ၊ တသီး ပုဂၢလမ်ာ း ၏ ပူး ေပါင္း ပ ါ၀င္မႈႏွင့္ ညိွႏႈိင ္းေဆ ာင္ရြက ္မႈမ ်ာ း ေ ၾကာ င့္ျဖစ ္သည္။ 

ဒီမ ိုကေ ရစီထြန္း ကားေသ ာ ႏုိင္ငံမ်ာ း၊ ဒီမုိက ရက္တစ္လ ူမႈပ တ္၀န္း က်င ္၌ အျပန္အလွန္နား လည္မႈႏွင့္ ေ လး စ ားမႈ 

မ်ာ း ကုိ တန္ဖုိး ထာ း သည္၊ မွန ္ကန္ေသာ ဥ ီး တည္ခ်က္ရ ွိကာ  လူထုအ တြက္ အက ်ဳ ိး ရ ွိေသာ လႈပ္ရ ွာ းမႈမ်ား တြင္ 

လူအ မ်ား  ပူး ေပါင္း ပါ၀င  ္ ေဆာ င္ရြက္ၾကေ လသ ည္။ ထုိ႕အတူ ဦး တည္ခ ်က ္တူညီေ သာ  လႈပ္ရ ွာ းမႈမ်ား တြင္ 

ရည္မွန ္းခ်က္တ ူေသာ အဖြဲ႕ အစ ည္းမ ်ာ း ၊ ပုဂၢိဳလ ္မ်ား သည္ ညိွႏႈိင္း ေ ဆာင္ရြက္မႈမ်ာ း ျဖင့္ ၀ုိင္း၀န္း လုပ္ေဆာ င္ၾက  

သည္။  တာ ၀န ္မ်ာ း ခြဲေ၀ယူၾက သည္။  ဤသည္က ဒီမုိကေ ရစီထြန္း ကာ းေသ ာ လူမႈအသုိင္း အ၀ုိင္း ၌ က်င့္ၾကံေသ ာ  

က်င့္စ ဥ္၊ နည္း လမ္း တခုျဖစ္သည္။ 

ပူး ေပ ါင ္းပါ၀င္ေ ဆာင္ရ ြက္မႈ အာ းေ ကာင္း ျခ င္း ဆုိသည္မွာ လ ႈပ္ရွား မႈ၏ ဦး တ ည္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္း ခ်က္ မွန ္ကန္ 

သည္၊ လ ူအမ ်ား စု၏  သေ ဘာ ထာ း ကုိ ထင္ဟပ ္သည္ ဆုိသည့္သ ေဘာ ျဖ စ္သ ည္။ ညိွႏႈိင ္းေ ဆာ င္ရြက္မႈ 

အာ းေ ကာင္း ျခ င္း  ဆုိသည္မ ွာ  ဦး တ ည္ရည္မွန ္းေ သာ လ ႈပ္ရ ွာ းမႈ ေ အာင္ျမ င္ေရးအ တြက္ ၀ုိင္း၀န္း ႀက ိဳး ပမ္း သူမ ်ာ း 

အၾကာ း  အျပန္အလွန ္ ေ လးစ ား မႈရိွသည ္၊ အ ျပ န္အ လွန္ နား လည္မႈရိွသ ည္၊ ဘုံရည္မွန္း ခ်က္အ တြက္ မိမိ၏ 

အက ်ဳ ိး စ ီးပြာ း ၊ မိမိသေ ဘာ ဆႏၵအ တုိင္း ျဖစ ္ရမည္ ဆုိသည့္အ ခ်က္က ိ ု တ ရာ းေ သစြဲက ိုင္ထ ား ျခ င္း မရိွသည္ကုိ 

ေဖ ာ္ျပ သည္။ 

အမ ်ာ းအ တြက ္  ရ ည္မ ွန္း လုပ္ေ ဆာ င္ေ သာ လႈပ္ရွာ းမႈမ်ာ း တြင္ မိမိ၏စ ဥ္း စား ေ တြးေ တာ မႈ၊ မိမိ၏အ သိဉ ာဏ္ပ ညာ၊ 

မိမ ိ၏ အ ေတြ႕ အၾကံ ဳမ်ာ း ျဖင့္ မ ည္သုိ႕အ ေထ ာက္အက ူျဖ စ္ေ စမည္နည္း ဆုိသ ည္ကုိ အေ ျခ ခံထ ား ရန္ လ ိုအပ္ေပ 

သည္။  ဤသည္က ိ ုအေ ျခ ခံထ ာ းႏုိင ္ပါက ညိွႏႈိင္း ေဆ ာင္ရ ြက္မႈမ ်ာ း သည္ ေ ခ်ာ ေမြ႕စ ြာျဖ င့္ ၿပီး ေျမာ က္ႏ ိုင္ေ ပသည္။ 

တေ လွတည္း စီး  တခ ရီး တ ည္း သြား ေန ေသာ သူမ်ား အၾကာ း တ ြင္ အ ေျခခံသေ ဘာ ထား ကြဲလ ြဲမႈမ ်ာ း မရိွေ ပ။ 

ခ်ဥ္း ကပ္ပုံသာ  ကြဲလ ြဲေလ့ရ ွိသည္။ ထုိသုိ႕ ကြဲျပာ း ရ သည္မွာ လည္း ထုိသူမ ်ာ း အ ၾကာ း က်င္လ ည္ခ့ဲရ သည့္ 

ပတ္၀န္း က်င္၊ ၾက ံဳခ ဲ့ရသည ့ ္ အေ တြ႕အ ၾက ံ ဳ။  ေ လ့လာ ဆည ္း ပူး ခ့ဲရ သည့္ အ ေၾကာ င္း အရ ာ၊ ပုဂ ၢလိကဆ ုိင္ရ ာ 

အေ တြး အေခ ၚ၊ အမူအက်င့္၊  သေ ဘာ ထာ းမ တူညီမႈ မ ်ာ း ေ ၾကာ င့္ျ ဖစ္သည္။   

ထုိသုိ႕ မတူညီကြဲျပာ း ေ သာ အရ ာမ်ာ း အၾကာ း အ ျပ န္အ လွန္ အေပး အ ယူ လုပ္ႏုိင္ျခ င္း ၊  အေလွ်ာ ့အတ င္း  

ျပ ဳႏုိင ္ျခ င္း ၊ န ား လည္မ ႈ ေပးႏုိင္ျခ င္း ၊ သေ ဘာ ထား ႀကီး ျခ င္း မ်ာ း ကုိ ေ ဆာ င္ရ ြက္ႏုိင္သည့္အေပၚမူတည္က ာ  



လႈပ္ရွာ းမႈမ်ာ း  ေအ ာင္ျမင္ၾကေ ပသ ည္။ ဤသည္က ဒီမ ိုကေရစီက ိ ု မ ည္မွ်န ာ း လည္ၾကသ ည္။  မည္မွ်လက ္ေတြ႕  

က်င့္သ ံုး ႏုိင္ၾကသည္က ို  ေဖ ာ္ျပ ေနေသာအ ရာမ်ာ း ျဖစ္ ေပသည္။  

၂၁  ႏွစ ္ၾကာ ျမ င့္လ ာၿပ ီျဖ စ္ေ သာ ၈၈  မ ်ဳ ိး ဆ က္တုိ႕၏  ဒီမုိက ေရစီေ ရး လႈပ္ရွာ း မႈမ ်ာ း သည္ ျမ န္မာ ႏုိင္င ံတြင္ 

အာ ဏာ ရွင္စနစ္ ခ်ဳပ ္ ၿင ိမ္း ေရး ကုိ အ ၿပီး တ ိုင္ ေ ဆာ င္ရ ြက္ႏုိင္ျခင္း မရိွေ သးေ ပ။ သုိ႕ေ သာ ္လည္း  လႈပ္ရွာ းမႈတြင္ 

ခုိင ္မာေသ ာ သႏ ၷိဌာ န္ျဖ င့္ ရရဲင့္စြာ ဆက ္လက္တုိက ္ပြဲ ၀င္လႈပ ္ရွာ းေ နသူမ်ာ း ၏ မဆုတ္မ နစ္ေသာဇြဲ  ၊ လ ံု႕လတ ို႕ျဖင ္ ့

ႀက ိ ဳး စာ းမႈမ်ာ း က ရည္မ ွန္း ခ်က္ပ န္း တ ိုင္သုိ႕  တလ ွမ္းခ ်င္း  ဦတည ္သြာ း ေန ၿပီ ျဖစ ္သည္။   

ထုိသုိ႕ ေလွ်ာ က္လ ွမ္း ေနေ သာ ခရီး စဥ္တေ လွ်ာ က္တြင  ္ တ ိုက္ပြဲ ၀င္ ရ ေဲဘာ္ရ ေဲမ မ်ား အၾကာ း ၊ ေ သြး ေသာ က္  

ရဲေ ဘာ  ္ဆုိေ သာ  စိတ္ဓ ာတ ္ကုိ ယ ံုၾက ည္ ျပည့္၀စြာ ထာ း ႏုိင္ရ န္ လုိ အပ္သည္။ အခ ်င္းခ ်င္း  အျပန္အလွန္ ေ လးစ ား မႈ 

မ်ာ း ျဖင့္ အေပး အ ယူ ညိွႏႈိင္း ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည ္။ ရည္မွန ္းခ်က ္တူ  ဦး တည္ခ ်က ္တူေ သာ လႈပ္ရ ွာ းမႈမ်ား တြင္ 

အျပဳသေ ဘာ ျဖင့္ စုစ ည္း လႈပ္ရ ွား ႏုိင ္ေရ း ကုိ ေ တြး ေတာ ကာခ ်ဥ ္းကပ္လုပ ္ေဆာ င္ႏုိင္ရန္ လုိအ ပ္ေ ပသည္။  

ဒီမ ိုကေ ရစီသည္ လ ူအမ ်ာ းစုအတ ြက္ ဟူေ သာ က်ယ္ ျပန ္႔သည့္သေဘ ာထ ာ းႏွင့္ ရည္မွန ္းခ ်က ္မ်ား ရိွေ သာ ေၾကာ င့္ 

မိမ ိ၏ ပုဂ ၢလိကအ ျမ င္၊ သေ ဘာ ထာ း၊ ခံစ ား ခ်က္မ ်ား ကုိ အမ်ာ း အတ ြက္ မ ည္သုိ႕  အေ ထာ က္အ ကူျပဳေစ မည္န ည္း  

ဆုိသည ့္စိတ္က ိ ု ေမြး ျမဴတ တ္ရန္လုိအ ပ္သ ည္။ ထုိက ဲ့သုိ႕ေ သာ ဒီမ ိုကေရစီက ်င ့္စဥ္ကုိ က ်ယ္ျပ န္႔စြာျဖင ္ ့ ထိထ  ိ

ေရ ာက္ေရ ာ က္ လ ုပ္ေ ဆာ င္ႏုိင္ၿပီဆ ိုလွ်င္ ၈၈ မ်ဳိး ဆက ္တုိ႕၏  ၈ ၈ ရည္မွန ္းခ်က္ျဖ စ္ေသ ာ စ စ္အ ာဏာ ရွင္စ နစ္ 

ခ်ဳပ္ၿငိမ ္း ေရး ၊ ဒီမုိကေ ရစီထြန ္း ကား ေရး ကုိ ေ အာင္ျမ င္စြာ လ ုပ္ေဆာ င္ႏ ိုင္ေရး အ တြက္ အေ ထာ က္အက  ူ ႀကီး စြာ  

ျဖ စ္ေစမည့္အ ျပ င္ အ နာ ဂတ္ ဒီမ ိုကရ က္တစ ္လူ႕ေ ဘာ င္အ တြက္ အ ေျခခံေက ာင္း မ ်ာ း ကုိပါ တပ ါတ ည္း  ခ ်မ ွတ္ရ ာ 

ေရ ာက္ေပ သည္။    

ေက ်ာ ္ေက ်ာ ္စ ိုး(ဂ ်ပ န္) 

ၾသ ဂုတ  ္၈ ၊  ၂၀၀ ၉ ခုႏွစ္  

 


