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နအဖနအဖနအဖနအဖရဲ႕ရဲ႕ရဲ႕ရဲ႕    ပလီပလာအျဖန္းကိုပလီပလာအျဖန္းကိုပလီပလာအျဖန္းကိုပလီပလာအျဖန္းကို    မီဒီယာအစြမ္းနဲ႔တိုက္မီဒီယာအစြမ္းနဲ႔တိုက္မီဒီယာအစြမ္းနဲ႔တိုက္မီဒီယာအစြမ္းနဲ႔တိုက္    

နအဖကေတာ့ ‘စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ဒီမိုကေရစီ’ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကေန ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား 

ျပည္သူေတြကို အစီအစဥ္တက် စစ္ကၽြန္ေတြအျဖစ္ သြတ္သြင္းေနပါၿပီ။ 

ပါတီစံုေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၁၀ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔မွာ ျပဳလုပ္မယ္လို႔ ၂၀၁၀ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္ 

ေသာၾကာေန႔မွာ တရားဝင္ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်တတ္တဲ့ Friday the 13th ေန႔မွာ 

ေၾကညာလိုက္တဲ့အတြက္ နအဖအဖုိ႔ ဒုကၡေတြ ပင္လယ္ေဝရမယ္လို႔ လူအမ်ားကေတာ့ နိမိတ္ဖတ္ေန 

ၾကပါတယ္။ တကယ္လဲ နအဖဟာ ကိုယ့္လည္ပင္း ကိုယ္ ႀကိဳးကြင္းစြပ္လိုက္တာပါ။ 

ပါတီစံုဆုိတာ ပါတီတခုထက္ပိုတဲ့ အေရအတြက္ပါ။ ႀက့ံဖြံ႕ပါတီနဲ႔ အျခားပါတီတခုပဲပါဝင္တဲ့ ေ႐ြး 

ေကာက္ပြဲကိုျပဳလုပ္လိုက္ရင္ပဲ ပါတီစံုေ႐ြးေကာက္ပြဲအျဖစ္ ဝိနည္းလြတ္ေနၿပီေပါ့။ လက္႐ိွမွာ ပါတီ 

ေပါင္း ၄၀ နီးပါး မွတ္ပံုတင္ထားၿပီးျဖစ္ေနေတာ့ နအဖအတြက္ ပိုအျပေကာင္းေနပါတယ္။ နယ္ျခား 

ေစာင့္တပ္အသြင္အဓမၼအေျပာင္းခံထားရတဲ့ ၿငိမ္းအဖြဲ႕ေတြရဲ႕ပါတီမ်ား၊ ႀက့ံဖြံ႕အသင္းရဲ႕ၾသဇာခံေဒသခံ 

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ မစားရဝခမန္း ေျမာ္လင့္ခ်က္မက္လံုးေတြနဲ႔ ရသမွ်ေနရာေလး ဆုပ္ကိုင္ 

လႈပ္႐ွားမယ္ဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံေရးဝါရင့္နဲ႔မ်ဳိးဆက္တို႔ရဲ႕ပါတီမ်ား၊ အာဏာ႐ွင္စစ္ဗုိလ္ေဟာင္းမ်ားရဲ႕ တစည 

ပါတီ၊ အန္ဲအယ္လ္ဒီရဲ႕ဂုဏ္အ႐ိွန္အဝါကို မသမာစြာထင္ေယာင္ထင္မွားအသံုးခ်မ့ဲ အန္ဲအယ္လ္ဒီလူ 

ထြက္တို႔ရဲ႕ပါတီ စတာေတြ မွတ္ပံုတင္ထားၾကပါတယ္။  

ဒီေလာက္နဲ႔ပင္  အလႊာစံုကပါဝင္တဲ့ပါတီမ်ားယွဥ္ၿပိဳင္မ့ဲ ပါတီစံုေ႐ြးေကာက္ပြႀဲကီးရဲ႕ကန္႔လန္႔ကာကို 

လာမဲ့ ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ဖြင့္လွစ္လိုက္မွာလို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပကို နအဖဟာ မ်က္ႏွာေျပာင္ေျပာင္ 

နဲ႔ ေၾကညာလိုက္တာပါ။ ႏုိင္ငံတကာက ေတာင္းဆိုေနၾကတဲ့ အလံုးစံုပါဝင္မဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကိုက်င္းပ 

တာပါလို႔ ‘အေပၚယံေ႐ႊမံႈက်ဲ’ေတာ့မွာပါ။ ႏုိင္ငံတကာက ေတာင္းဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္နဲ႔ကြဲလြဲလ်က္ မိမိဖြင့္ဆို 

ခ်င္တဲ့သေဘာထားနဲ႔ နအဖက လုပ္ခ်လိုက္တာပါ။ အာဆီယံ၊ တ႐ုတ္၊ ႐ု႐ွား၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊အီရန္၊ 

အိႏၵိယ စတဲ့ နအဖနဲ႔အက်ဳိးတူစီးပြားဘက္ႏုိင္ငံမ်ားကေတာ့ ‘မခ်စ္ေသာ္လဲ ေအာင့္ကာနမ္းၾကလ်က္’ 

ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုၾကမွာမလြဲပါ။  

နအဖရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဖြဲ႕ေပးလိုက္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ 

႐ွင္ဥပေဒ၊ ပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ ၂/၂၀၁၀ ေတြက ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မ့ဲ 

ပါတီမ်ားကို ခ်ဳပ္ျခယ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားစြာနဲ႔ ရစ္ေႏွာင္ထားပါတယ္။ ဒီဥပေေဒေတြနဲ႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ဟာ 
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လြတ္လပ္စြာစည္း႐ုံးခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေဟာေျပာခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေရးသားထုတ္ေဝခြင့္ စတဲ့ အေျခခံ 

လူ႔အခြင့္အေရးေတြကုိ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္ထားေနပါတယ္။ 

ဒါေပမင့္ ဥပေဒရဲ႕အထက္မွာ အၿမဲ႐ိွေနတဲ့နအဖရဲ႕ ႀက့ံဖြံ႕ပါတီကိုေတာ့ မေဖာ္ျပထားတဲ့ ခၽြင္းခ်က္ေတြ 

ကို ခံစားေနေစပါတယ္။ 

ဒီဥပေဒေတြအရ စစ္ဘက္စိုးမုိးမႈကို အုဋ္ျမစ္ခုိင္ေစမ့ဲ တဖက္သတ္ မတရားေရးဆြဲထားၿပီး မတရားဆႏၵ 

ခံယူထားတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို သေဘာတူလက္ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ၂၀၀၈ အ 

ေျခခံဥပေဒဟာ မတရားဆႏၵခံယူထားတဲ့အတြက္ သေဘာတူခ်က္ ရထား႐ုံမွ်သာ႐ိွပါေသးတယ္။  

၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကေပၚထြက္လာမ့ဲလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အတည္မျဖစ္ 

ေသးပါ။ အာဏာသက္ေရာက္မႈမ႐ိွေသးပါ။ အာဏာသက္ေရာက္မႈမ႐ိွေသးတဲ့ဥပေဒေတြနဲ႔ ပယ္ဖ်က္ 

ထားတဲ့ ဥပေဒေတြကို ကိုးကားေနတဲ့ နအဖရဲ႕တရားေရးစံနစ္က မွန္ကန္မွ်တမႈမ႐ိွႏုိင္ပါ။ ဥပေဒအ 

ထက္မွာ ႐ိွေနသူမ်ားရဲ႕ လိုရာႀကိဳးဆြဲ ဘက္လိုက္တဲ့စံနစ္ပဲျဖစ္ေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ လာမ့ဲ ေ႐ြးေကာက္ 

ပြဲဟာလဲ သမာသမတ္က် မွ်တတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အတည္မျဖစ္ေသးပဲ အာဏာ 

သက္ေရာက္မႈမ႐ိွေသးတဲ့ အေျခခံဥပေဒအရျပဳလုပ္မ့ဲဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာလတဲရားမဝင္ပါ။ 

မွ်တမႈမ႐ိွလဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကေတာ့လုပ္ကိုလုပ္ျဖစ္မွာပါ။ တရားသျဖင့္မျဖစ္လဲ ရလဒ္ကေတာ့ နအဖ 

ေျမာ္မွန္းထားတဲ့အေျဖပဲျဖစ္လာမွာပါ။ အာဏာ႐ွင္မ်ားရဲ႕လကၡဏာစ႐ုိက္ေတြအနက္ ၂ ခ်က္ေၾကာင့္ 

ျဖစ္လာမွာပါ။ ဒီ ၂ ခ်က္ကေတာ့                                                                               

(၁) အမ်ားျပည္သူအတြက္ေကာင္းၿပီး မိမိတို႔အတြက္မေကာင္းရင္ မလုပ္ျခင္း                                  

(၂) အမ်ားျပည္သူအတြက္မေကာင္းေစကာမူ မိမိတို႔အတြက္ေကာင္းရင္ လုပ္ျခင္း တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီတပြဲေတာ့ သိသိႀကီးနဲ႔ လည္စင္းခံၾကရဦးမွာပါ။ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားရဲ႕ အနီးကပ္အနာ 

ဂတ္ကေတာ့ ရင္ထုမနာ ျဖစ္စရာပါ။ ကံကိုယုိးမယ္ဖြဲ႕ၿပီး ကံကိုပဲပံုခ်ၾကေတာ့မွာပါ။ မိမိကို အႏုိင္က်င့္ 

ႏိွပ္စက္ေနသူမ်ားအား သနားငဲ့ၫႇာတတ္တဲ့စိတ္(Stock holme syndrome) စြဲကပ္ေကာင္းစြဲကပ္သြား 

မွာကိုအထူးစုိးရိမ္ေနရပါတယ္။ မစြဲကပ္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါတယ္။ 

အခ်ိန္တခုမွာ ျပည္သူ႔ေအာင္ပြဲရလာမွာပါလို႔ ျမန္မာ့အေရးစိတ္ဝင္စားတ့ဲ ျပည္ပ ပညာ႐ွင္မ်ားက တြက္ 

ျပေထာက္ျပေလ့႐ိွေနၾကပါတယ္။ “လာမယ္ၾကာမယ္”ဆိုတာကို မျငင္းလိုပါ။ ဒါေပမင့္ “ၾကာမယ္”ဆုိ 
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တဲ့ အခ်ိန္အတိုင္းအတာကေတာ့ အတိုေတာင္းဆံုးျဖစ္ရပါ့မယ္။ အက်ဳံ႕ႏုိင္ဆံုးျဖစ္ရမဲ့ကာလအတြက္ 

ဘက္ေပါင္းစံုကတိုက္ပြဝဲင္ရမွာပါ။ 

အတတ္ႏုိင္ဆံုးေတာ့ ၂၀၁၀ မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္တဲ့ နအဖရဲ႕ လာမ့ဲေ႐ြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ေျမာက္ မေအာင္ 

ျမင္ဘို႔နဲ႔ အဓမၼ စံနစ္အရ ျဖစ္ေျမာက္သြားရင္လဲ နအဖဖန္တီးတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုအသိမွတ္မျပဳ 

ၾကဘို႔ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာပါ။ 

အဓိကအေနနဲ႔ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအားလံုး အေၾကာက္တရားကင္းကင္းျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို 

သေဘာေပါက္ က်င့္ႀကံႏုိင္ေအာင္ သတင္းအခ်က္အလက္အမွန္မ်ား ျပန္႔ျပန္႔နံွ႔ႏံွ႔ မွ်ေဝအသိေပးဘို႔ပါ။ 

“ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မဲမေပးပဲေနျခင္းသည္ ဥပေဒကိုခ်ဳိးေဖာက္တာမဟုတ္ပဲ ဥပေဒနဲ႔အညီျဖစ္တယ္၊ 

ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းမလုပ္ေလေကာင္းေလျဖစ္တယ္၊ ပယ္မဲျဖစ္ေအာင္ မဲသြားေပးလဲ ေထာက္ခံမဲအျဖစ္ 

အလြယ္တကူလိမ္ညာေရတြက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကး၊ အခြင့္အေရး၊ မက္လံုးတို႔ျဖင့္ မဲအဝယ္ခံရရင္ျဖစ္ 

ေစ၊ အဓမၼ မဲဆြယ္ခံရရင္ျဖစ္ေစ၊ ႀက့ံဖြံ႕ပါတီကိုဇြတ္ၿခိမ္းေျခာက္ စည္း႐ံုးခံရရင္ျဖစ္ေစ တိုင္တန္းႏုိင္တဲ့ 

(လမ္းျပၾကယ္အဖြဲ႕လို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ အကာအကြယ္ေပးေရး) ဥပေဒအေထာက္အကူေပးအ 

ဖြဲ႕မ်ားကို ၫႊန္ျပေပးျခင္း၊” စတာေတြကို အသိေပးႏိႈးေဆာ္သင့္ပါတယ္။ 

ျပင္ပ အသံလႊင့္ဌာနေတြကို အမ်ားဆံုးအားကိုးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယင္း ဌာနေတြကေန ျပည္တြင္း႐ွိ 

ႏုိင္ငံသား ၈၀% နားလည္လြယ္ႏိုင္၊ သေဘာေပါက္ေစႏုိင္တဲ့ တင္ျပခ်က္မ်ား၊ ႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ား၊ သတိ 

ေပးခ်က္မ်ားကို ေန႔စဥ္လႊင့္အစီအစဥ္တိုင္းတြင္ တႀကိမ္စီ လႊင့္ထုတ္ေပးသင့္ပါတယ္။ တေန႔ ၃ ႀကိမ္ 

လႊင့္ရင္ အသိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ားကို တေန႔ ၃ ခါၾကားသိေနၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ (နအဖရဲ႕ဝါဒျဖန္႔ 

‘တို႔တာ၀န္အေရး’၊ ‘ျပည္သူ႔သေဘာထား’ေတြေန႔စဥ္ေဖာ္ျပေနသလို) အသိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္မ်ားကို 

သတိမျပတ္ မွတ္မိေနေအာင္ ထုတ္လႊင့္ေပးသင့္ၾကပါတယ္။ ႐ုိး႐ိုး႐ွင္း႐ွင္းနဲ႔ လႊင့္ထုတ္ေဆာ္ၾသသင့္ပါ 

တယ္။ ယင္းအသိေပးႏိႈေဆာ္ခ်က္မ်ားကို ဇာတ္လမ္းတန္ဆာဆင္မေနပဲ ဒ့ဲဒိုးသာ ေဆာ္ၾသေပးျခင္း 

သာ အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

သတင္းဌာနမ်ားအေနနဲ႔ ဘက္မလိုက္ေဆာင္႐ြက္ၾကမ့ဲမူဝါဒ႐ိွေနတယ္ဆိုလင့္ကစား အမွန္တရားအ 

တြက္ ဘက္မလိုက္တဲ့အေနနဲ႔ မတရားအႏုိင္က်င့္ခံ ဆက္လက္အဖိႏိွပ္ခံေနရတဲ ့ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား 

အေပါင္းရဲ႕အနာဂတ္လွပႏုိင္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ သမုိင္းေပးတာဝန္ေက်ပြန္ေစဘို႔ငွာ 

ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။ အတတ္ႏုိင္ဆံုးစတင္ေဆာ္ၾသေပးႏုိင္တဲ့အခ်ိန္ကေန ေ႐ြးေကာက္ပြကဲ်င္းပ 
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တဲ့ေန႔အထိ ေဖးမကူညီသင့္ပါတယ္။ ရက္ေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ေလာက္ပါပဲ။ ျပည္တြင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ 

ျပန္႔ ထိေရာက္စြာ ထိုးေဖာက္ေပးႏုိင္မဲ့ “မီဒီယာအင္းအားႀကီးမ်ား”အျဖစ္ အားကိုးလိုက္ရပါတယ္။ 

“႐ွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီး”တုန္းကလဲ ျပည္ပအသံလႊင့္ဌာနႀကီးမ်ားရဲ႕ ပ့ံပိုးမႈကို ျမန္မာျပည္သူမ်ား 

က သမုိင္း ကမၺည္းထိုး မွတ္တမ္းတင္ေပးခဲ့တာ သာဓကပါ။ 

ျပည္သူအေပါင္း ျပည္ပမီဒီယာမ်ားရဲ႕ထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ႏုိင္ၾကရန္ ေရဒီယိုမ်ားမ်ား 

သံုးစြဲႏုိင္ေအာင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွတတ္ႏုိင္တဲ့သူမ်ားက တာဝန္ယူျဖန္႔ခ်ိေပးရပါလိမ့္မယ္။  

ျပည္တြင္းမွာက လႈပ္႐ွားသူမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္စက္ကြင္းေတြကမ်ားလွပါတယ္။ ခြင္လကဲ်ဥ္းေျမာင္း 

ပါတယ္။ ထိေရာက္မႈအားလဲ နည္းပါးပါလိမ့္မယ္။ ျပည္တြင္းစာနယ္ဇင္းမ်ားကလဲ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကုိ 

ေဖာ္ျပရန္ စာေပစိစစ္ေရးကင္ေပတိုင္ကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တနံတလ်ား 

ျပန္႔သြားႏုိင္မ့ဲ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားရဲ႕အစြမ္းကိုပဲ အားထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။  

မီဒီယာအစြမ္းနဲ႔ စစ္အာဏာ႐ွင္အခန္းက႑ ျပဳတ္က်သြားတဲ့ သမိုင္းမွတ္တိုင္ထူႏုိင္ၾကပါေစ။ 

 

ေမာင္ေမာင္လွႀကိဳင္ 

၂၀၁၀ ၀၈ ၁၆ 


