
အျပန္အလွန္္အေျခအတင္ေဆြးေႏြးျခင္း 

Debate 

ယခုတေလာ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား၏ email group မ်ား၊ news group မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးသုံးသပ္ေဆြးေႏြးမႈ 

မ်ားကိ ု  အျပန္အလွန္ ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ကုိ ဖတ္႐ႈရသည္။ ထိေရာက္ေျပာင္ေျမာက္လွသည့္ ေလ့လာမႈ၊ 
သံုးသပ္မႈ၊ ေ၀ဖန္မႈမ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္ ေရးသားၾကသည္။ ေျပာၾကသည္၊  အနာဂတ္ ျမန္မာ့ဒီမိုကရက္တစ ္

လူ႔ေဘာင္အတြက္္ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ထြန္း အေထာက္အကူျပဳမည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့ ္လြန္စြာမွပင္ 
အားရမိသည္၊ အားတက္မိသည္။ 

အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္ အျပန္အလွန ္ ေလးစားမႈမ်ားျဖင့္ တူညီေသာအျမင္မ်ားကုိ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၾကသည္၊ 
မတူညီေသာအျမင္မ်ားကုိ ကြဲျပားသည့္သံုးသပ္မႈမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾကသည္၊ လုိအပ္ခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ 

ဖြင့္ဟ ေထာက္ျပၾကသည္၊ အခ်ဳိ႕ကလည္း စိတ္မရွည္သည့္သေဘာျဖင့္ေသာ္၎၊ လက္ေတြ႕မျဖစ္ႏုိင္သည့ ္
အေျခအေန၊ လက္ေတြ႕ၾကံဳဆံုခ့ဲရသည့ ္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေရာင္ျပန္ဟပ္ကာ ေဟာေဟာဒုိင္းဒုိင္း ေရးသား 

ၾကသည္၊ အခ်ဳိ႕က အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ျပၿပီး မည္သုိ႔ေသာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ျဖင့္ ေက်ာ္လႊားကာ 
တိုးတက္မႈရေစမည္ ဆုိသည္ကုိ တင္ျပၾကသည္။ 

အေၾကာင္းအရာ အျဖစ္အပ်က္တခုကုိ နည္းေပါင္းစုံ၊ ေထာင့္ေပါင္းစုံမ ွ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ 

ေကာင္းမြန္လွသည္ ့ အျပန္အလွန္အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈ debate ျဖစ္သည္။ အျပဳသေဘာျဖင္ ့ ၀င္ေရာက္ 
ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိ၏သေဘာထားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ျပသရာတြင ္

စည္းကမ္းရိွၾကသည္၊ က်င့့္၀တ္သိၾကသည္၊ ေလးစားမႈေပးၾကသည္၊ ရည္မွန္းခ်က္တူသူမ်ားအၾကား လက္တြဲေဖာ ္
လက္တြဲဖက္စိတ္ ထားၾကသည္၊ အတုယူစရာ ေကာင္းလွသည့္ အေလ့အက်င့္ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ ျဖစ္သည္။ 

လြတ္လပ္မႈ ဆိတ္သုဥ္းကာ မေကာင္းသည့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ကုိ ျဖစ္ပြားေစသည့္ အာဏာရွင္စနစ္  
ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ကာ တရားမွ်တေသာ ဒီမုိကရက္တစ ္လူ႕ေဘာင္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ႀကိဳုးပမ္းေနၾက 
သူမ်ားအၾကား ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ အေလ့အက်င့္မ်ား လုပ္ယူရန္ လုိအပ္သည္။ 

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆုိသည္မွာ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက့ဲသုိ႕ ခ်က္ျခင္းလက္ငင္း 
႐ုပ္လုံးေပၚ အေကာင္အထည္ျမင္ရမည္ မဟုတ္ေပ၊  ထုိအခ်က္ကုိ သိရွိထားၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖယ္ရွားေရး 

ႏွင့္အတ ူ ဒီမုိကရက္တစ္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ လုိက္ဖက္ညီေသာ စိတ္ဓာတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားကိ ု
တြဲဘက္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ေပသည္။  

အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္ မိမိႏွင့္အျခားသူမ်ားအၾကား ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားအျမင္မ်ား ကြဲျပားျခားနား 
သည့္အခါ ရန္သူသဖြယ္ ႐ႈျမင္တတ္ၾကသည္။ ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ားသဖြယ္ သေဘာထားၾကသည္။ တဦးႏွင့္ 

တဦးအၾကား ခ်ဥ္းကပ္ပုံ၊ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ပံ ု ကြဲျပားျခားနားၾကသည္မွာ ျဖစ္ေ့လရိွေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ 
သတိျပဳရန္လုိအပ္ေသာအခ်က္မွာ မိမိႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲသူသည္ မိမိက့ဲသုိ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္တူ လႈပ္ရွားေန 

သူေလာ၊ မိမိႏွင့္အသြင္မတူ ျပဒါးတလမ္း သံတလမ္း ဆန္႔က်င္ဘက္လမ္းေလွ်ာက္ေနသူေလာ ဆုိသည္ကုိ 
ရွင္းလင္းစြာ ပုိင္းျဖတ္ ႐ႈျမင္ႏုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ထို႕ေၾကာင့္ တေလွတည္းစီး တခရီးတည္းသြားေနၾကသူမ်ားအၾကား အျပဳသေဘာအျမင္၊ အေကာင္းဘက္ 

အျမင္မ်ဳိးျဖင့္ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခား သုံးသပ္ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည္၊ အပ်က္သေဘာမ်ဳိးျဖင္ ့မၾကည့္သင့္ေပ၊ အျမင္ 
ကြဲျပား သေဘာထားခ်င္း မတုိက္ဆုိင္တုိင္း ရန္သူသေဘာမ်ဳိးျဖင့္ မျမင္သင့္ေပ၊ မိမိတုိ႔အခ်င္းခ်င္းအၾကား 

မည္က့ဲသုိ႔ အေပးအယူမွ်ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္၊ မည္ကဲ့သုိ႔ ညိွႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္မည္၊ တဦး၏လုိအပ္ခ်က္ကိ ု
တဦးက ျဖည့္ေပးရင္း မည္သုိ႔ ၀ုိင္း၀န္း ႀကိဳးပမ္းၾကမည ္ဆုိသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ဳိးထားရိွရန္ လုိအပ္သည္။ 



အေတြ႕အၾကံဳတခုကုိ ေျပာျပလုိပါသည္။ တေန႔တြင ္ အတူလက္တြဲ လႈပ္ရွားဘက္တဦးက က်ေနာ့္ထံ ဖုန္းဆက ္
လာသည္၊ လႈပ္ရွားမႈတခုအတြက္ တိုက်ဳိရွိအင္အားစုမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟ ု ေျပာသည္၊ လုိအပ္သည့ ္

လႈပ္ရွားမႈ၊ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သျဖင့္ မည္သုိ႔စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကမည္၊ တာ၀န္မ်ားကုိ မည္သို႔ 
ခြဲေ၀ယူၾကမည္ စသည့္ပုံစံမ်ဳိး ျဖင့္ ေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း က်ေနာ္က ေျပာသည္။ ဖုန္းဆက္သူက 

သူႏွင့္အတူ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမည့္သူတဦးက ေျပာသည့္စကားကုိလည္း က်ေနာ့္အား ေျပာျပသည္။ အဆုိပါ ပါ၀င ္
ေဆြးေႏြးမည့္သူက “ေဆြးေႏြးၾကည့္မည္၊ ညိွလုိ႔မရလွ်င္ ၿပီးၿပီ၊ ေနာက္ေနာင္မဆက္ဆံ၊ ပူးတြမဲလုပ္ေတာ့” ဟု 
ဆိုသည့္သေဘာမ်ဳိးျဖင္ ့ေျပာသည္ဟ ုဆုိသည္။ 

က်ေနာ္က ဖုန္းဆက္လာသူအား ထိုသူ၏သေဘာထားအျမင္ႏွင္ ့ ခ်ဥ္းသပ္ပုံသည္ လြဲမွားေနေၾကာင္း ရွင္းျပလုိက ္
သည္။ ေဆြးေႏြးၾကမည့္သူမ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိ ုဆန္႕က်င္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္၊ ေထာက္ခံအားေပး 

သူမ်ား မဟုတ္ေပ၊ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားကုိ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ႏိွပ္ကြပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေရး 
စကားကုိ ဆုိေနသူက ရည္မွန္းခ်က္တူ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသူမ်ားအၾကား ကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ အဘယ္ေၾကာင့ ္စိတ္ရွည္ 
သည္းခံစြာျဖင့္ ညိွႏႈိင္းရန္ မႀကိဳးစားႏုိင္ရသနည္း၊ျဖင့္ ေထာက္ျပေျပာဆုိခ့ဲသည္။ 

ဖိႏိွပ္မႈ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ ပိတ္ဆုိ႕မႈႏွင္ ့ တဘက္သတ္ ၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ 

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိ ေ၀ဖန္ ေရးသား ထုတ္ေဖာ္ခြင့္မ်ား မရွိၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းအတြင္း 
ေ၀ဖန္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈ၊ အေျခအတင္ ေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္အေျခအေန မရိွေပ။ 

ထိုအေျခအေနေအာက္တြင ္ ေမြးဖြား ႀကီးျပင္းလာခ့ဲၾကသည့္ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အယူအဆ ကြဲျပားျခင္း၊ 
သေဘာထား မတုိက္ဆုိင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္သည့္အခါ ေ၀ဖန္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈ၊ အေျခအတင္ ျငင္းခုန္မႈမ်ား 
ျပဳရာတြင ္အားနည္းမႈမ်ားရိွမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္၊ သုိ႔ေသာ ္ထုိက့ဲသို႔ အျမဲ ဆင္ေျခေပးေနရန္မသင့္ေပ။   

မိမိတုိ႔ေရာက္ရိွေနေသာႏုိင္ငံသည္ မည္သုိ႕ေသာႏုိင္ငံျဖစ္သည္၊ မိမိတုိ႔ ျမင္ေတြ႔လိုေသာ အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ပံုရိပ္သည္ မည္သုိ႔ျဖစ္သည္ကုိ သတိထားမည္ဆုိလွ်င္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ မည္သုိ႔ေသာ အေျခခံစိတ္ဓာတ ္

ထားရိွရန္ လုိအပ္သည္၊ မည္သုိ႔ေသာျပဳမူက်င့္ၾကံမႈ၊ ေျပာဆုိလႈပ္ရွားမႈမ်ဳိး လုိအပ္သည္ကုိ သိလာႏုိင္ေပသည္၊ 
ထိုအသိကုိ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္မွာ လြယ္ကူသည့္အရာမဟုတ္ေပ၊ သုိ႔ေသာ္ ႀကိဳးစားေနရမည္။ 

အေၾကာင္းအရာတရပ္ရပ္ကုိ ေ၀ဖန္သုံးသပ္သည့္အခါ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ စိတ္ရွည္ 
လက္ရွည္ထားမႈျဖင့္ debate လုပ္လွ်င ္မိမိတုိ႔အခ်င္းခ်င္းအၾကား နားလည္မႈမ်ား ရရိွလာမည္ျဖစ္သည္၊ နားလည္မႈ 

ရရိွလာလွ်င္ ပိုမုိနီးကပ္စြာ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္၊ နီးကပ္သည့ ္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက 
ထိေရာက္သည့ ္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ေပးႏုိင္စြမ္းရိွသည္၊ ထိေရာက္သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိ ု
ျမင္ေတြ႔လာရေသာ ္အားတက္မႈမ်ား ရိွလာမည္ ျဖစ္သည္။  

လြတ္လပ္ေသာ ဒီမုိကရက္တစ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက အျပန္အလွန ္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ အားေပးသည္၊ 
ထို႔အတူ အျပန္အလွန ္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားက ဒီမုိကရက္တစ ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းေရးကိ ု
အေထာက္အကူျပဳသည္၊ ထိုေၾကာင္ ့အျပန္အလွန ္အက်ဳိးျပဳေနသည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။  

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ အျပန္အလွန္အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ တဦးခ်င္းႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ တုိးတက္ 

ထိေရာက္လာေစသည္၊ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ထိေရာက္လာျခင္းသည္ မိမိတုိ႔ရည္မွန္းေသာ အမ်ားအက်ဳိးအတြက ္
ဆိုသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထိေရာက ္ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက ္အေထာက္အပ့ံေပးမည္ျဖစ္ေပသည္။ 

 

ေက်ာ္ေက်ာ္စုိး (ဂ်ပန္)  
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