
Aယ္ဒီတာေတြေျပာတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Aႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္Aတြင္း ပထမUီးဆံုးAႀကိမ္Aျဖစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔မွာ ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပေပး 

မယ္လို႔ စစ္Aစိုးရက ေၾကညာထားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြနဲဲ႔ပတ္သက္တဲ့ AလားAလာ၊ လက္ရွိAေျခAေန၊ ဂယက္ 

ရိုက္ခိုက္မႈေတြကို ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ သတင္းAယ္ဒီတာေတြ ဘယ္လိုျမင္ၾကပါသလဲ။ “Aယ္ဒီတာေတြေျပာတဲ့ 

ေရြးေကာက္ပြဲ”ဆိုင္ရာမ်ားကို စုစည္းတင္ျပေပးထားပါတယ္။ (ဗီြAုိေA) 

မစပ္မယ့္ လယ္ပဲြ ေစာေစာကျဖဳတ္    

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး ဗုဒၶဟူး, 25 ၾသဂုတ္ 2010 

Aခုရက္ပိုင္းAတြင္း ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ၾကမယ့္ နိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕  ညည္းညူသံေတြ ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ 

ေလာင္ေလာင္ ၾကားလာရတယ္၊ ပထမေတာ့ စစ္Aစိုးရက ၂ဝ၁ဝ ထမဲွာ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမယ္လို႔ 
သာ ေျပာထားတာ။ တကယ္ေရာ က်င္းပနိုင္ပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယစိတ္ေတြနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾက 
တယ္။ တကယ္လည္း သံသယျဖစ္စရာပါပဲ။ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပဲြ Aနိုင္ရပါတီျဖစ္တဲ့ NLD နဲ႔လည္း 
ေဆြးေႏြးၫႇိႏိႈင္း Aေျဖမရွာဘူး၊ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ဆက္ဖမ္းထားတယ္၊ နယ္ျခားေစာင့္ 
တပ္ဖဲြ႔ေရးAတြက္ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတာလည္း Aႀကိမ္ႀကိမ္ရိွၿပီး မေျပလည္ေသးဘူး။ 
ဒါ့Aျပင္ နိုင္ငံေရးသမားေတြကိုလည္း ရာနဲ႔ခီ်ေထာင္ထထဲည့္ထားဆဲ၊ ဒီလိိုAေျခAေနမွာ ေရြးေကာက္ပဲြ 
တခုက်င္းပဖို႔ ဘယ္လို႔မွမသင့္ေတာ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာစစ္Aစိုးရက Aဲ့ဒီAေျခAေနေတြကို လံုးဝ 
တြက္ပံုမရဘူး။ ေရြးေကာက္ပဲြြရက္ကို ဆိုင္းမဆင့္ ဗံုမဆင့္ ေၾကညာလိုက္တယ္ နိုဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔ 
တဲ့၊ 

ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမယ့္ရက္ သတ္မွတ္ေၾကညာလိုက္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ခ်င္သူေတြ၊ ေရြး 
ေကာက္ပဲြဟာ ထြက္ေပါက္ပဲလို႔ ယူဆထားသူေတြဟာ Aေတာ္ကေလး စိတ္သက္သာရာ ရသြားပံု 
ေပၚပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆက္လက္ထြက္ေပၚလာတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစU္ေတြကေတာ့ AစီAစU္ 
မက်၊ Uပေဒနဲ႔လည္းမညီ၊ Aေတာ့ကို ကေမာက္ကမ နိုင္လွတာကို ေတြ႔ရတယ္၊ ပါတီေတြမွတ္ပံုတင္တာ 
မၿပီးေသးဘူး ပါတီဝင္Aင္Aား တင္ျပေနၾကဆဲ။ Aဲ့ဒီလိို AေျခAေနမွာ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ပါဝင္ယွU္ၿပိဳင္ 
ၾကမယ့္ ပါတီAသီးသီးရဲ ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း Aမည္စာရင္းေတြကိ ုတင္သြင္းခိုင္းတယ္။ Aခိ်န္က 
ႏွစ္ပတ္သာသာ ၁၆ ရက္ပဲ ရၾကတယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ၾက 
ေဆြးေႏြးၾကနဲ႔ မ်က္ျဖဴဆိုက္ကုန္ၿပီ။ 

မ်က္ျဖဴဆိုက္ေလ ဆရာႀကိဳက္ေလ ဆိုသလိုပါပဲ။ နိုင္ငံေရးပါတီေတြ Aၾကပ္ရိုက္ေနခ်ိန္မွာ လက္ရိွ 
Aာဏာရ ဝန္ႀကီးေတြ Uီးေဆာင္တဲ့ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီကေတာ့ နိုင္ငံနွင့္Aဝွမ္း စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းေတြကို 
ၿခိမ္းတခါ ေျခာက္တလွည့္။ ေခ်ာ့တခါ ျမွဴတလွည့္နဲ႔ Aားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတယ္။ 



Aစိုးရစရိတ္နဲ႔သြား AစိုးရAာဏာကို Aသံုးျပဳ၊ Aစိုးရရဲ ႔ သတင္းစာ ေရဒီယို ရုပ္သံေတြကို Aသံုးျပဳ 
ဝါဒျဖန္႔ေနလိုက္ၾကပံုမ်ား တကယ့္ကို တရားက်ေလာက္ပါရဲ႕။ ကမာၻေပၚမွာ သူတို႔ေလာက္ ျပည္သူကို 
ေလးစား တန္ဘိုးထား သူ မရိွဘူးဆိုတဲ့ စတိုင္ေတြနဲ႔ ဒီေနရာမွာ ႀကံဳလို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ေတာ္ဝန္ႀကီးရဲ ႔ စကား 
ကို တင္ျပပါရေစ။ 

ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ယွU္ၿပိဳင္မယ့္ Aလံုၿမိဳ ႔နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တUီးကို ၿမိဳ႕ 
ေတာ္ဝန္ႀကီးက  
“Aမတ္မင္း ဘာမွမပူနဲ႔ ခင္ဗ်ားနိုင္ေAာင္ Aားလံုး စီစU္ထားၿပီးၿပီ၊ ေရြးေကာက္ပဲြေန႔မွာ မဲ ငါးေထာင္ပဲရ၊ 
ခင္ဗ်ားနိုင္ၿပီ၊ Aမတ္ျဖစ္ၿပီ” တဲ့ဗ်ာ၊ ဘယ္ေလာက္ ပိုင္သလဲ၊ ေရြးေကာက္ပဲြမၿပီးခင္ Aမတ္ျဖစ္ေနၿပီ။ 

Aဲဒီလိို AေျခAေနမ်ဳိးမွာ တည္ေထာင္စ ပါတီေတြ၊ ဒီမိုကေရစီ လိုလားတဲ့ Aင္Aားစုေတြ ဘယ္လို 
ယွU္ၿပိဳင္ၾကမွာလဲ။ စU္းစားၾကပါ၊ နိုင္ငံေရးဆိုတာ လက္ေတြ႔က်ဖို႔လိပုါတယ္။ AခုAခိ်န္မွာ လက္ေတြ႕A 
က်ဆံုးနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာ Aရိွဆံုးလုပ္ရပ္ကေတာ့ တရားမွ်တမႈမရိွ၊ လြတ္လပ္မႈ မရိွတဲ့ နိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ 
ေရြးေကာက္ပဲြကို ေက်ာခိုင္းလိုက္ၾကဖို႔ပါပဲ။ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ တစ္ေကာင္တည္းေျပးၿပီး ပထမ ပန္းဝင္သြား 
ပါေစ။ Aဲ့ဒါ ပဲြၿပီးသြားတာ မဟုတ္သလို Aေျဖလည္းမဟုတ္ပါဘူး၊ ပါတီစံု ဝင္ၿပိဳင္တယ္။ Aလႊာစံုပါတယ္၊ 
Aင္Aားစုေတြ Aားလံုုးပါဝင္တယ္လို႔ စစ္Aစိုးရက Aာဆီယံ AပါAဝင္ နိုင္ငံတကာကို ျပနိုင္ဖို႔Aတြက္ 
Aသံုုးခ် မခံရေရးက ပိုAေရးႀကီးပါတယ္၊ ဒီေနရာမွာ လယ္သမားေတြ သံုုးေလ့ေျပာေလ့ ရိွတဲ့ စကား 
ေလးတခု Uပမာ ေပးပါရေစ “မစပ္မယ့္လယ္ပဲြ ေစာေစာျဖဳတ္ကြာ” တဲ့၊ ဆိုလိုတာကေတာ့ ဒီေန႔ ထယ္ထိုး 
လို႔ လယ္ထြန္လို႔ မၿပီးမယ့္ Aတူတူ ေနျမင့္ေAာင္ Aခိ်န္လင့္ေAာင္ Aပင္ပန္း မခံေတာ့ဘဲ ထယ္ရွU္းကို 
ေစာေစာျဖဳတ္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။ 

ဒါ့ေၾကာင့္ စစ္Aစိုးရ ေထာင္ေျခာက္ထကဲ ရုန္းထြက္ၾကပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲကို စြန္႔ခြာၾကပါ၊ ေရြးေကာက္ပဲြ 
ၿပီးတာဟာ ပဲြၿပီးသြားတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ပဲြစတာသာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

နားဆင္ရန ္

နိဂံုး၏နိဒါန္း 

By ျပည္တြင္ဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး ၾကာသပေတး, 26 ၾသဂုတ္ 2010 

၂၀၀၈  ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု  AေျခခံUပေဒသည္ Aရပ္သား ႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာကို ေမွးမိန္ကြယ္ေပ်ာက္ 
ေAာင္ႏွင့္    စစ္တပ္Aာဏာ တရား၀င္ တည္ရွိေရးကို Uီးတည္၍   ေရးဆြထဲားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ 
ထို႔Aျပင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုAတည္ျဖစ္ေရးAတြက္  ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း  ျပည္သူ 
Aမ်ားစုသည္ လြပ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ မရရွိခဲ့ႀကပါ။ 

တျခားေသာေက်းလက္ျပည္သူတို႔၏ မသိနားမလည္မႈAေပၚ  ခုတံုးလုပ္Aျမတ္ထုတ္ျခင္း၊  ၿခိမ္းေျခာက္ 
ျခင္း၊  မဟုတ္မမွန္ စကားမ်ားျဖင့္ ေသြးေဆာင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ ေထာက္ခံမဲမ်ား  ရယူခဲ့ႀကသလို 



ႀကံ့ဖြတ္Aသင္းကို မဝင္မေနရဆိုသျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့ရေသာ  ေက်ာင္းသုူ  ေက်ာင္းသား ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ 
လည္း  Aခြင့္Aာဏာ Aမ်ိဴးမ်ိဴးကို Aသံုးျပဳ၍  ေထာက္ခံမဲရေAာင္ စီစU္ဆာင္ရြက္ခဲ့ႀကသည္။ 

ျမန္မာျပည္သူAမ်ားစုသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုAေျခခံUပေဒAေႀကာင္း ကို  ႏွမ္းတေစ့စာမွ်ပင္ မသိရွိ 
ပဲ     ဘက္ေပါင္းစံု ဖိAားမ်ားနဲ႔ ေျမာက္မွန္းေတာင္မွန္းမသိပင္ ေတာင့္ခံခဲ့ႀကရေလသည္။ 

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္  ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု AေျခခံUပေဒေပၚ မူတည္၍ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္ကို 
Aထူးေျပာစရာမလိုေပ။ 

မူလAေျခခံAားျဖင့္  မည္သည္႔နည္းနဲ႔မွ် လက္ခံရန္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္း႔ပံုကို မ႑ိဳင္တိုင္ျပဳ၍ 
ျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြကဲိုလည္း လက္ခံရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြကဲို လက္ခံၿပီး 
ပါ၀င္ယွU္ၿပိဳင္ႀကမယ့္ Aဖြဲ႔Aစည္းAသီးသီးသည္ ကိုင္းဖ်ားမွေန၍ Aရင္းပိုင္းကို ခုတ္ခ်ေသာ သစ္ခုတ္ 
သမားကဲ့သို႔ ကိုယ့္ေသတြင္း ကိုယ္တူးသူမ်ားသာ  ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 

ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ျခင္းမရွိသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို လက္ခံ၍  ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ စီစU္ၾကေသာ္ 
လည္း  လြပ္လပ္စြာစည္းရံုးခြင့္၊ ေဟာေျပာခြင့္၊  ေရးသားခြင့္မ်ား မရွိႀကသလို  လံုေလာက္ေသာ Aခ်ိန္ 
ကာလလည္း မရရွိခဲ့ႀကေပ။  ထိုသို႔ ျဖစ္ေစရန္Aတြက္လည္း စစ္Aာဏာရွင္က Aကြက္က်က် စီစU္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း ထင္ရွားလွေပသည္။ 

ပါတီAဖြဲ႔စည္းAသီးသီးကုိ လႈပ္ရွား၍မရနိုင္ေAာင္  Aဖက္ဖက္က ထိန္းကြပ္ထားေသာ္လည္း တျခား 
တဖက္တြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား  Uီးစီးေသာ  ႀကံ့ဖြတ္Aသင္းကို ႀကံ့ဖြတ္ပါတီAျဖစ္ ေျပာင္းလဲ၍ 
ေရြးေကာက္ပြဲေAာင္ႏို္င္ေရးAတြက္ နည္းမ်ိဳးစံုAသံုး၍စည္းရံုးလႈံေဆာ္နိုင္ရန္  ကူညီAားေပးထား 
ေလသည္၊ ထိုAခ်က္မ်ားကို ႀကည္ျခင္းAားျဖင့္   ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္လည္း  မည္သည့္နည္းနဲ႔မွ် 
လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္ ျဖစ္မလာႏိုင္ေပ။ 

စစ္တပ္တရားဝင္ တည္ရွိေရးAတြက္ နားလွည္႔ပါးရိုက္ ထားျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေပသည္။ ဆိုရေသာ္ ၂၀၀၈ 
ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ စစ္Aာဏာရွင္တုိ႔ လိုသလိုAသံုးခ်ႏိုင္ရန္Aတြက္  ဖန္တီး 
တည္ေဆာက္ထားေသာ Aႏၱရယ္တစံုသာ ျဖစ္ေပသည္။ 

Aတိုခ်ံဳး၍ ေျပာရလွ်င္  ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို Aေျခခံ၍ ျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ 
ဒီမိုကေရစီ၏ နိဒါန္းမဟုတ္ နိဂံုးသာလ်င္  ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ 

နားဆင္ရန္ 
 
 
 

 



ေျပာခြင့္မရတဲ့ စကားသံ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး ၾကာသပေတး, 26 ၾသဂုတ္ 2010 

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက ရထားလမ္းသစ္ ဖြင့္ပြတဲခုမွာ ႀကံ့ဖြတ္ပါတီ Uကၠဌႀကီးလည္းျဖစ္၊  လက္ရွိ နAဖAဖြဲ႔ 

ႀကီးရဲ့  ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္တဲ့  Uီးသိန္းစိန္က  ၂၀၁၀  ႏို၀င္ဘာ(၇)ရက္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ  တိုင္းျပည္
Aတြက္ Aလြန္Aေရးႀကီးတယ္၊  ေရြးေကာက္ပြကဲို ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးတာမွန္သမွ် ထိေရာက္စြာ 
Aေရးယူမယ္ဆိုၿပီး ေျပာသြားပါတယ္။ တကယ္တမ္းက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဟဲာတိုင္းျပည္Aတြက္ ပို 
ၿပီးတိတိက်က်ေျပာရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ  ႏိုင္ငံသားေတြAတြက္ ဘာမွAေရးပါတဲ့  ေျပာင္းလမဲႈမဟုတ္ 
ပါဘူး။ 

နAဖAတြက္ကေတာ့ Aေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ  ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္။  ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြမဲွာ နAဖA 
တြက္  Aလြန္Aဖိုးတန္တဲ့ Aက်ိဴးAျမတ္ႏွစ္ခုရပါလိမ့္မယ္၊ တခုကေတာ့ မတရားတဖက္သတ္ ေရးဆြဲ 
ထားတဲ့  ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကို Aာဏာသက္၀င္ေစဖို႔နဲ႔  ေနာက္တခုကေတာ့ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ တရားမ 
၀င္Aာဏာသိမ္းAစိုးရ Aျဖစ္ကေန တရား၀င္ေရြးေကာက္ပြနဲဲ႔ တက္လာတဲ့ AစိုးရAျဖစ္ပံုသဏၭာန္ 
ေျပာင္းလဖဲို႔   ျဖစ္ပါတယ္။ 

က်ေနာ့္Aေနနဲ႔ကေတာ့ ၂၀၀၈ ဆႏၵခံယူပြကဲို လက္မခံႏိုင္ခဲ့သလို ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဟဲာ ဒီမိုကေရစီ 
Aခြင့္Aေရး၊ လူ႔Aခြင့္ေရးေတြကို Aာမခံေပးႏိုင္လိမ့္မည္လို႔လည္း မယံုႀကည္ႏိုင္ပါဘူး။ လက္လည္း 
မခံႏိုင္ပါဘူး။ ျဖစ္စU္ေတြAားလံုးက တဖက္သတ္   Aတင္းAႀကပ္ပံုစံခ်ထားတာမ်ဳိး ျဖစ္ေနတာေႀကာင့္ 
ပါ။ Aတင္းAႀကပ္မဲေပးခိုင္းျခင္းသည္  Uပေဒကို ခ်ိဴးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဆိုတာကိုေထာက္ခံပါတယ္၊ 
လူတိုင္းမွာလြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသလို လြတ္လပ္စြာမဲေပးပုိင္ခြင့္၊ မမဲေပးပဲေနပိုင္ခြင့္လည္း ရွိရ 
မယ္။ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဟဲာ လြပ္လပ္ျပီးတရားမွ်တတဲ့ေရြးေကာက္ပြတဲခု ျဖစ္လာမယ္လို႔ လံုး၀ 
မေမွ်ာ္လင့္ပါဘူး။ 

ေရြးေကာက္ပြဲUပေဒကစၿပီး ေထာက္ျပစရာေတြ Aမ်ားႀကီးပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆိုတာလည္း 
နAဖ စိတ္ႀကိဳက္ဖြဲ႔ထားတာ၊ Uီးသိန္းစိန္နဲ႔Aတူ  ႀကံ့ဖြတ္ကေန ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကမယ့္ သူေတြက 
လည္း  Aစိုးရထိပ္တန္းAရာရွိႀကီးေတြ ျဖစ္ေနေတာ့ ေကာ္မရွင္ကိုယ္တုငိ္က ႀကံ့ဖြံ႕ ႀသဇာခံလို ျဖစ္ေန 
တာ။ Aေရးႀကီးတာက လူေတြAေနနဲ႔ကလည္း ေရြးေကာက္ပြကဲို လံုး၀စိတ္မ၀င္စားႀကဘူး။ 

နAဖကလည္း လူေတြကို AေသAခ်ာ Aသိေပးရွင္းျပရမွာ ေၾကာက္ေနတယ္၊ ၂၀၀၈ ဆနၵခံယူပြတဲုန္း 
ကလည္း  Aမ်ားစုက ဖဲြစည္းပံု AေျခခံUပေဒဆုိတာ ဘာမွန္းကို မသိလိုက္ၾကပဲ Aတင္းAၾကပ္Aတည္ 
ျပဳခဲ့တာ၊  သူတို႔ဖြဲ႔ထားတဲ့ေကာ္မရွင္Aဖြဲ႔ခြဲေတြဆိုတာေတာင္ ေရြးေကာက္ပြဲUပေဒကို ေသေသခ်ာ 
ခ်ာ   သိပံုမရႀကဘူး။  ခိုင္းတာလုပ္ရင္ၿပီးတာပလဲို႔ ထင္ေနႀကတာ။ ၂၀၁၀ ဟာ ျပည္သူAမ်ား မမဲေပးတဲ့ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့ရင္ ၂၀၁၀ ကို ႀကံ့ဖြ႔႔ံကAခြင့္Aေရးေတြေပး စည္းရံုးထားသူေတြကလြလဲို႔ က်န္တဲ့ 
ျပည္သူလူထုက သပိတ္ေမွာက္ႏိုင္ခဲ့ရင္  ႏိုင္ငံတကာက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြကဲို AသိAမွတ္ျပဳဖို႔ 



ခက္သြားမယ္။ Aဲဒီလိုလုပ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ ထိေရာက္တဲ့ ထိုးႏွက္မႈျဖစ္တယ္၊ ျပည္သူလုူထုကိုလည္း ေမတၱာ 
ရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။ Aတင္းAႀကပ္ ဖိAာေပးၿပီး မထဲည္႔ခိုင္းတာမ်ိဴးကို  လက္မခံပဲ  ရဲရဲရင့္ရင့္ တြန္းလွန္ 
ႀကေစခ်င္တယ္။ မမဲေပးပဲ ေနခြင့္ရွိတယ္ဆိုတာ ျပည္သူAားလံုး နားလည္လက္ခံထားေစခ်င္ပါ 
တယ္။  ဘယ္သူကိုမွ မႀကိဳက္လို႔ ဘယ္သူ႕ကိုယ္မွ မမဲေပးတာ  ဘာျဖစ္လဲ၊  မမဲေပးပဲေနလို႔ ဘာUပေဒနဲ႔ 
မွ ဖမ္းလို႔မရဘူး၊  Aတင္းAႀကပ္ မထဲည္႔ခိုင္းတဲ့သူေတြသာ   Uပေဒကို ခ်ိဴးေဖာက္သူေတြ ျဖစ္ 
တယ္။  ဘာကိုမွ ေႀကာက္စရာမလိုဘူးလို႔  ျပည္သူလူထုကို Aားေပးခ်င္ပါတယ္။ 

နားဆင္ရန္ 
 

ေတာေဘာလံုးပဲြႀကီး လာေတာ့မည္ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး ေသာၾကာ, 27 ၾသဂုတ္ 2010 

နွစ္ေပါင္း နွယ္ဆယ္ ၾကာေAာင္ေရြးေကာက္ပဲြနဲ့ေဝးခဲ့တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ မၾကာေတာ့တဲ့ ကာလAတြင္း 

ေရြးေကာက္ပဲြႀကီး က်င္းပေပးေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ကမၻာ့ကုလသမဂၢႀကီး AပါAဝင္ နိုင္ငံတကာက 
ျပဴးတူးၿပတဲနဲဲ႔ ႀကိဳဆိုတဲ့သူကႀကိဳဆို ေဝဖန္တဲ့သူကေဝဖန္ ဘယ္လိုျဖစ္သင့္တယ္ လို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့သူက 
ေတာင္းဆို လုပ္ေနၾကတဲ့Aသံေတြ Aေတာ္က်ယ္ပါတယ္။ ေစတနာနဲ႔ပါ။ ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္းက 
Aေၾကာင္းသိေနတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံသူနိုင္ငံသား Aမ်ားစုႀကီးကေတာ့ စိတ္ဝင္တစား မရိွလွပါဘူး။ 

ဘာေၾကာင့္ဆို နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီး ရက္စက္ခဲ့တဲ့ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေAာက္မွာ မတရားသျဖင့္ Aနိုင္က်င့္ 
ၿပီး ရယူခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္း Aုပ္ခ်ဳပ္ပံု AေျခခံUပေဒ ဆိုတာႀကီးကတည္းက ျပည္သူေတြAားလံုးက 
သေဘာေပါက္ထားခဲ့ၾကၿပီး လို႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မဲေပးရမယ္ဆိုရင္ ယံုကိုမယံု ၾကေတာ့ပါဘူး။ 

Aခု နAဖ ျပင္ဆင္လာတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ Aခင္းAက်င္းႀကီးကလည္း Aေဝးမွပင္ျမင္နိုင္ပါသည္။ 
ဆိုတာလို ၿပိဳင္ဘက္ကို မၿပိဳင္ခင္ကတည္းက ႀကိဳၿပီး လည္ပင္းနင္းထားတဲ့ Aခင္းAက်င္းႀကီးပါ ဆိုတာ 
Aမ်ားစုႀကီးက သိေနၾကပါတယ္။ Aဲဒီျမင္ကြင္းႀကီးကို သရုပ္ခဲြမယ္ဆိုရင္ နံပါတ္တစ္ Aခ်က္Aေနနဲ႔ 
ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ဆိုင္တဲ့ Uပေဒနည္း UပေဒေတြAားလံုးကို AေသAခ်ာၾကည့္ရင္ သူ႔Uပေဒနဲ႔သူကို 
ေျခေခါက္ လဲေလာက္ေAာင္ ရႈပ္ရႈပ္ေထြးေထြး ေကာက္ေကာက္က်စ္က်စ္ေတြ လုပ္ၿပီး UပေဒAရ 
Aသာစီးရယူထားပါတယ္။ 

နံပါတ္နွစ္ Aခ်က္က နိုင္ငံေတာ္ဘဏၰာေတြAႀကီးAက်ယ္သံုးၿပီး လူမွုေရးAဖဲြ႔လိုလို Aေရၿခံဳထားတဲ့ 
လက္မရြံ႕ေတြျဖစ္ေAာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊ ကိုယ္တိုင္ လက္သပ္ေမြးထားတဲ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဆိုတာႀကီး 
ကို နိုင္ငံေရးပါတီAျဖစ္ Aသြင္ေျပာင္းလိုက္ျပန္ပါတယ္။ 

နံပါတ္သံုးAခ်က္က Aဲဒီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဆိုတာကို တာဝန္ယူ ဦးေဆာင္ေနတဲ့သူေတြကလည္း မၾကာခင္က 
မွ Aရပ္ဝတ္လလဲိုက္လို႔ ပုဆိုးေတာင္ မဝတ္တတ္တတ္ၾကေသးတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြျဖစ္ေနတာပါ။ 
ၿပီးေတာ့လည္း ပါတီရဲ့ Aဓိကေခါင္းေဆာင္ ဦးသိန္းစိန္ ဆိုတာကလည္း လက္ရိွ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္Aျဖစ္ 



ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ ျပည္သူ့ဘဏၰာေတြ Aာဏာပါဝါေတြ Aျပည့္Aဝ သံုးနုိင္ေနဆဲ ဆိုတဲ့Aခါ မရယ္ခင္ 
ကတည္းက Aစြယ္ ငုတ္တုတ္ေပၚတဲ့ ဘီလူးဆိုတာ Aလြန္ကို သိသာေနတဲ့ကိစၥပါ။ 

တကယ္ေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ ဟာ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတြက လက္ရိွဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေတြလို ရာထူးမစြန္႔ 
ဘဲ ေရြးေကာက္ပဲြကို ဝင္လို႔ မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္ဆို ဒီမိုကေရစနိီုင္ငံေတြက ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဆိုတာက 
ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ ျပည္သူ့ ဝန္ၾကီးခု်ပ္ေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ကေတာ့ 
Aာဏာသိမ္း Aစိုးရက ထံုးတို႔ၿပီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ေစလို႔ ဖန္ဆင္းထားတဲ့ ျပည္သူနဲ႔ မပတ္သက္ေသာ 
ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ ဒီေတာ့ နAဖကို ဆန့္က်င္ယွU္ၿပိဳင္မယ့္ ပါတီေတြကို တုန္႔ျပန္ယွU္ၿပိဳင္ဖို့ 
နAဖက Aပ္နွင္းထားတဲ့ AာဏာAရိွန္Aဝါ ဘဏၰာေတြကိုမစြန္႔ဘဲ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးသိန္းစိန္က ေရြး 
ေကာက္ပဲြကို ေပၚတင္ႀကီးဝင္မယ္ဆိုတာဟာ ဝိုင္းAလယ္မွာ ဓားေျမွာင္စိုက္ၿပီးမွ ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ္ 
ဆင္ထားတဲ့ ဖထဲုပ္ကို ခ်ေဝေနသလိုမ်ဳိးပါပဲ။ 

ေနာက္ဆံုးျဖစ္တဲ့ နံပတ္ ေလး Aခ်က္ကေတာ့ Aဲဒီေလာက္ ဘက္စံုေဒါင့္စံုကေန သတ္ကြင္းျပင္ထားတဲ့ 
ေရြးေကာက္ပဲြ ဆိုတာႀကီးထကဲို မ်က္စိစံုမိွတ္ ဇြတ္ေပၿပီး ဝင္ရၿပးီေရာ ဝင္ကိုဝင္မယ္ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ 
နိုင္ငံေရးပါတီေလးေတြAတြက္လည္း ကသီလင္တနဲ႔ ျပင္ဖို႔ဆင္ဖို႔ Aခိ်န္မရေလာက္ေAာင္ထိ ေရြး 
ေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစU္Aဆင့္ဆင့္ Aခိ်န္ဇယားကို တိုတိုေတာင္းေတာငး္ နိုင္လြန္းေAာင္ တမင္ ဖန္တီး 
ေပးထားပါေသးတယ္။ 

ဒီလို AေျခAေနမ်ဳိးေတြေAာက္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြသံၾကားရံုနဲ႔ ဟုတ္ဟုတ္မဟုတ္ဟုတ္ မဝင္ဘဲ မေနနိုင္ 
လို႔  Aင္မရိွ Aားမရိွ ေငြမရိွ Aခိ်န္မရိွတဲ့ၾကားက ဝင္မယ္ျပင္ထားတဲ့ က်ဳပ္တို႔ရဲ့ ဒီမိုAရက္တစ္ပါတီေတြ 
က Aမတ္ေလာင္းေလးေတြကို က်ဳပ္တို႔ပိုင္တဲ့ Aသည္းၾကားကမဲတျပား သနားလို႔ Aားေပးတဲ့သေဘာနဲ႔  
သြားေပးမယ္ဆိုလည္း တနိုင္ငံလံုး Aတိုင္းAတာမွာ ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ဝင္နိုင္ၾကမွာမို႔လဲ။ 

ဝင္နိုင္ၾကတယ္ဆိုဦးေတာ့ သူတို႔ Uပေဒထမဲွာ ေျခမၿမလဲက္ၿမဲေစ ဆိုတဲ ့ Uပေဒတခုရိွတယ္။ 'ေရြး 
ေကာက္ပဲြUပေဒမ်ားAရလည္းေကာင္း တည္ဆဲUပေဒမ်ားAရလည္းေကာငး္ ၿငိစြန္းခဲ့လွ်င္ ထုိကိုယ္စား 
လွယ္ေလာင္းAား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း Aျဖစ္မွ ပ်က္ျပယ္ေစနိုင္သည္' ဆိုတဲ့ Uပေဒပါ။ ဒီေခတ္ထဲက 
Uပေဒဆိုတာက သိတဲ့Aတိုင္း UပေဒAေပၚမွာ တေယာက္ရိွေနေသးတယ္ ဆိုတဲ့ Uပေဒပါပဲ။ လိုတမ်ဳိး 
မလိုတမ်ဳိး Uပေဒဆိုတာ သိၾကၿပီးသားပါ။ ဒီေတာ့ ကိုယ့္Aသည္းၾကားက မတဲျပားေပးလိုက္ဦးေတာ့ 
Aဲ့ဒီAမတ္ေလာင္းေလး သက္ဆိုးရွည္ဖို႔ သိပ္မျမင္ရပါဘူး။ 

ထားေတာ့။ ျမန္မာျပည္တနံတလ်ားက ျပည္သူေတြကၾကံ့ဖြတ္ကိုမုန္းၿပီးသားမို႔  တိုင္းရင္းသားပါတီေတြန႔ဲ 
ဒီမိုကရက္တစ္က Aမတ္ေလာင္းကေလးေတြကိုပဲ မဲေပးလိုက္ၾကလို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ဖန္ဆင္း 
ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာထဲ ဒီမိုကရက္တစ္ Aမတ္ကေလးေတြ Aေတာ္မ်ားမ်ား ေရာက္သြားၿပီတဲ့ 
ဆိုဦးေတာ၊့ သမၼတႀကီးေနရာမွာ မိန္႔မိန္႔ႀကီး ထိုင္ေနဦးမယ့္ ဦးသန္းေရႊ ေရြးခ်ယ္ ေတာ္ေကာက္ထားတဲ့ 
တိုက္ရိုက္ခန္႔ စစ္ဗိုလ္ Aမတ္ကေလးေတြက (၂၅) ရာခိုင္နႈန္းရိွေနဦးမွာ ဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲ 
ေရာက္ဖူးတယ္ ဆိုရရံု ရိွမယ့္ သေဘာပါပဲ။ 



တနိုင္ငံလံုးက မမဲေပးလည္း သူတို႔ပဲ Aနိုင္ရေAာင္လို့ မဲဆနၵရွင္ဦးေရ ဘယ္နရာခိုင္နွုန္း မဲေပးမႈ 
Aထေျမာက္သည္ဆိုတဲ့ Aခ်က္မပါတဲ့ Uပေဒကို ေဒါင့္စံုေAာင္ ေရးဆဲြထားၿပီးသားပါ။ ဒီေတာ့ ျပည္သူ 
ေတြက မဲသြားေပးေပး မေပးေပး သူတို႔နိုင္ေAာင္ ကြက္တိလုပ္ထား ၿပးီျဖစ္တဲ့Aတြက္ မထူးျခားပါဘူး။ 
Aမ်ားစုက တညီတညြတ္တည္း မဲသြားမေပးၾကရင္ေတာ့ ၾကည့္မယ့္သူ မရိွဘကဲန္တဲ့ သုႆန္နား 
လယ္ကြက္ထကဲ “ေတာေဘာလံုးပဲြ” လို႔သာ ျဖစ္သြားမွာမို႔ မဲသြားမေပးဖို႔ ေဆာ္ၾသတိုက္တြန္းလိုက္ရ 
ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။ 

နားဆင္ရန္ 
 

သူ႔ဘက္က ၾကည့္ေတာ့လည္း Aမွန္သား 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး တနဂၤေႏြ, 29 ၾသဂုတ္ 2010 

ေရြးေကာက္ပဲြ ဆိုတာနဲ႔ Aေတာ္ႀကီးကို စိမ္းေနခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ Aနွစ္ ၂ဝ Aတြင္း ပထမဆံုး 

ေရြးေကာက္ပဲြAျဖစ္ ၂ဝ၁ဝ ခု နိုဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔မွာ ပါတီမစံု႔တစံု ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးကို က်င္းပ 
ေတာ့မယ္တဲ့။ 

ဒီေန႔ ၾသဂုတ္လ(၂၅)ရက္ေန႔ကစၿပီး ေရတြက္ရင္ လပိုင္းပဲ လိုပါေတာ့တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ Aဲဒီေရြးေကာက္ပဲြ 
ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားAတြက္ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခမဲို႔ စိတ္လႈပ္ရွား တက္ႂကြရင္ခုန္စရာ Aလြန္ 
ေကာင္းေနလိမ့္မယ္လို႔ ထင္စရာေတာ့ရိွေလရဲ႕။ ဒါေပမဲ့ နွစ္ဖက္ မိဘကလည္း သေဘာမတူ Aရပ္က 
လည္း မၾကည္ျဖဴတဲ့ လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ေတာ့မယ့္ပဲြလို မတင့္မတယ္မို႔ ေAးတိေAးစက္ပါပဲ။ 

ဘာေတြမ်ား ျဖစ္လာမလလဲို႔ စိတ္ဝင္စားသူ ရိွေကာင္းရိွနိုင္ေပမဲ့ ပါဝင္ပတ္သက္ခ်င္သူကေတာ့ ခပ္ရွား 
ရွားပဲဆိုတာ ၾကားေနျမင္ေနရပါတယ္။ 

တခ်ဳိ ႔ကေတာ့လည္း ေျပာၾကတယ္ ဒီပဲြက မရႈမလွနဲ႔ ဘဝကူးသြားခဲ့ရေလသူ ဟိုဘက္ တေခတ္က 
စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ကေန Uီးေနဝင္း လက္ထဲ ၁၉၇၄ ဖဲြ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံု AေျခခံUပေဒနဲ႔ 
Aာဏာေျပာင္းေပးတဲ့ပဲြလို Aတူတူနဲ႔ Aႏူႏူပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္းၾကည့္ရင္ ဒီနွစ္ခုက ဆင္သာဆင္ 
ထပ္တူမက်ပါဘူး။ 

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ ႔ ဖြဲ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံု AေျခခံUပေဒေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ၁၉၄၇ ဖဲြ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုUပေဒ၊ 
၁၉၇၄ ဖဲြ႔စည္း Aုပ္ခ်ဳပ္ပံုUပေဒ နဲ႔ ၂ဝဝဂ ဖဲြ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံု Uပေဒေတြဟာ တခုနဲ႔တခု မတူၾကပါဘူး။ 
သီးျခား ေခတ္ တခုစီကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဖြဲ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 

၁၉၄၇ ခုနွစ္တုန္းက ေရးဆဲြခဲ့တဲ့ နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံု Uပေဒဟာ ျပည္သူေတြကေန ဒီမိုကေရစီ 
နည္းက် မဲေပးၿပီး ေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္ေပးခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းတို႔လို Aမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ 



ႀကီးေတြ AပါAဝင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္စစ္စစ္ေတြက ေရးဆဲြေပးခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵ Aစစ္Aမွန္ 
ဖြဲ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံု AေျခခံUပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေနာက္ ၁၉၇၄ Uပေဒ ဒီ Uပေဒကေတာ့ ကမာၻႀကီးေပၚမွာ လက္ဝဲေလေတြ ထန္ေနတုန္း Aဲဒီ ေလထဲမွာ 
ခိုစီးလိုက္တဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းရဲ႕ လက္ျဖစ္ Aညမည ဖြဲ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံုUပေဒပါပဲ။ စစ္Aာဏာရွင္ 
စံနစ္ကို ဆိုရွယ္လစ္ Aေရၿခံဳဖု႔ိ လုပ္ခဲ့တဲ့Uပေဒပါ။ ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပဲြနဲ႔ Aတည္ျပဳခဲ့တာျခင္း 
မွာေတာ့ ၂ဝဝ၈ နဲ႔ တူပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ၇၄ တုန္းက Uီးေနဝင္းဟာ ျပည္သူေတြကို ပိပိယိယိနဲ႔ လိမ္လည္ 
လွည့္ဖ်ား နိုင္ခဲ့ပါေသးတယ္။ 

သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔နဲ႔ ေကာက္က်စ္မႈလို႔ ဆိုရမွာေပါ့။ Uပေဒ မူၾကမ္းကို ျပည္သူေတြၾကားထဲ ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ 
ခ်ျပ၊ Aႀကံျပဳခ်က္၊ ေဝဖန္ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကိုေတာင္မွ ျပင္ေပးတာမေပးတာ Aပထား မင္ေသေသနဲ႔ 
ရေAာင္ ယူခဲ့ေသးတာပါ။ Aဲ့ဒီ Uပေဒမွာ ျပည္သူေတြ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။ 

Aခု ၂ဝဝ၈ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊရဲ ႔ Uပေဒကက်ေတာ့ စစ္Eကရာဇ္ရဲ ႔ Aစြယ္ကို ဒီမိုကေရစီ ပဝါနဲ႔ ဖံုးဖို႔ 
ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ Aဓမၼ ဖဲြ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံု Uပေဒျဖစ္သြားပါၿပီ။ Uပေဒ တခုလံုး စစ္Aာဏာရွင္Aတြက္ ျဖစ္နိုင္ 
ဖို႔ လက္ညိႇးေထာင္ေခါင္းညိတ္ ပုတ္သင္ညိဳေတြကို ေညာင္နွစ္ပင္ေလွာင္Aိမ္ထဲ ေမာင္းသြင္းၿပီး တဖက္ 
သတ္ တိတ္တိတ္ေရးလာခဲ့တဲ့ Uပေဒပါ၊ ဒီ Uပေဒကို ျပည္သူေတြကို Aသိေပး ရွင္းျပတာမ်ဳိး လံုးဝမလုပ္ 
ဘဲ နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီးေAာက္မွာ ျမန္မာျပည္သူေတြ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေနတုန္း ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပဲြ 
ဆိုတာနဲ႔ လည္ပင္းဖ်စ္ၿပီး Aတည္ျပဳခ်က္ လုပ္ယူခဲ့တာပါ။ 

Aခုေတာ့ Aဲဒီ ဖဲြ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပံု Aေျခခံ Uပေဒႀကီးကို Aခိုင္Aမာ ထပ္ျပဳေပးရမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီး 
ဟာ လပိုင္းပဲ လိုပါေတာ့တယ္၊ 

စစ္Aုပ္စုကပဲ ႀကီးစိုးထားတဲ့ စစ္Aာဏာရွင္Aလိုေတာ္ရိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဟာ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ၊ နိုင္ငံ 
ေတာ္AာဏာေတြကိုေဖာေဖာသီသီAသံုးျပဳၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြေျပးလမ္းေပၚမွာ တေကာင္တည္းေျပးတဲ့ 
ျမင္းလို Aရိွန္Aဟုန္နဲ႔ ေျပးေနပါၿပီ၊ ၿပိဳင္ဘက္ေတြကေတာ့ နာလန္မထူနိုင္ၾကပါဘူး၊ ဒီလိုျဖစ္ေAာင္ 
လည္း Aနဖက ေရြးေကာက္ပဲြUပေဒAပါAဝင္ AတားAဆီး Aခက္Aခဲ ေကာက္က်စ္စU္းလမဲႈမ်ဳိးစံုနဲ႔ 
ေျပးလမ္းမွာ ေျခထိုးခံထားတာပါ၊ 

ဒါလည္း သူ႔ဘက္ကၾကည့္ေတာ့ Aလြန္သဘာဝက်သေလာက္ လုပ္ထိုက္ပါေပတယ္ လို႔ေျပာရမွာပါ၊ 

ဘာေၾကာင့္ဆို ၁၉၉ဝ ျပည့္နွစ္ ပါတီစံုAေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတုန္းက သမာသမတ္မၡသေယာင္ေယာင္ 
Aတတ္ ဆန္းခဲ့မိလု႔ိ တပ္မေတာ္AပါAဝင္ ျပည္သူေတြရဲ႕တခနဲက္ေထာက္ခံမႈနဲ႔ Aမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ 
Aဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ေျမၿပိဳသလို Aနိုင္ရ လိုက္ခဲ့တာကို နAဖႀကီး ေသရာပါ ေနာင္က်U္သြားခဲ့ပါၿပီ၊ 

ဒီတခါေတာ့ တရားတာမတရားတာ။ လြတ္လပ္တာမလြတ္လပ္တာAသာထား စစ္Aာဏာ လက္မလြတ္ 
ရဖို႔ Uပေဒေတြ မွန္သမွ် တစ္ဖက္သတ္ဆြဲပစ္လိုက္တယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတာကိုလည္း AတုAေယာင္ 
လို႔ ေျပာေျပာ၊ ဟန္ျပလို႔ဆိုဆို၊ မတရားဘူးလို႔ ျမင္ျမင္၊ ကိုယ္တိုင္ Aပိုင္ေမြးျမဴးထားတဲ့ ျခေသၤေလး 



Aနိုင္ရမွ ျဖစ္မွာမို႔ ေသခ်ာေAာင္ ၿပိဳင္ဘက္ေတြကို လည္ပင္းနင္းထားေပးရတယ္။ မတရားဘူးလို႔ ဘယ္ 
Aေကာင္က ေျပာေျပာ။ ကမာၻမကလို႔ စႀကာဝဠာႀကီးကပဲ ေျပာေျပာ ႀကံ့ဖြတ္ Aႏိုင္ရေAာင္ လုပ္ရမွာပဲ 
လို႔ စစ္Aုပ္စုက ယတိျပတ္ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးသာ ျဖစ္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။ 

နားဆင္ရန ္

မထူးတဲ့ျပဇာတ္မထူးတဲ့ျပဇာတ္မထူးတဲ့ျပဇာတ္မထူးတဲ့ျပဇာတ္    

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး                                                      ၾကာသပေတး, 30 ၾသဂုတ္ 2010 

လာမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြနဲဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္ယံုႀကည္မႈ မရွိပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ AေျခခံUပေဒမွာ 
ပါတဲ့  လြတ္ေတာ္(၇)ရပ္မွာပါတဲ့Aမတ္ေလာင္းေတြကလည္း  လက္ရွိစစ္Aစိုးရကလူေတြကိုပဲ Aေရာင္ 
ေျပာင္းလိုက္ျခင္းသာ  ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ လက္ရွိAေနAထားမွာလည္း   စစ္Aစိုးရ Aရာရွိေတြ Aက်ႌလဲ 
ေနႀကဆပဲါ။  ေရြးေကာက္ပြမဲွာ ပါ၀င္ယွU္ၿပိဳင္မယ့္ ပါတီေတြကလည္း Aိမ္ျဖည့္ကစားေနႀကသလို ခံစားရ 
ပါတယ္။ 

ဘာေႀကာင့္လဲဆိုေတာ့ မတူကြျဲပားျခင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ပါတီကAတြင္းေရးမႈဴး   ကိုေနမ်ိဴးေ၀ နဲ႔  သူတို႔ 
ပါတီလုပ္ငန္းစU္ကို ေဆြးေႏြးႀကည့္တဲAခါ ႏိုင္ငံေရးကို ကေလးေတြ ေဆာ့သလို ေပ့ါတီးေပါ့ပ်က္ တာ၀န္ 
မယူတဲ့ စကားေတြေျပာေနတယ္။  ပါတီတိုင္းကလည္း သူတို႔လုပ္ေဆာင္မယ့္ လုပ္ငန္းစU္ေတြကိုပဲ ေျပာ 
ေနႀကတယ္။ 

စည္းရံုးေရးဆင္းေနႀကၿပီ၊ ဘယ္လိုစည္းရံုးလို႔ရၿပီလဲ၊ ရပ္ကြက္ထကဲိုလည္း ေမးႀကည္႔ပါAံုး၊  ပါတီဘယ္ 
ႏွစ္ခုရွိသလဲ၊ ဘယ္ပါတီေတြလည္းဆိုတာ ျပည္သူေတြက မသိႀကဘူး၊ premier league ေဘာ္လံုးပြဲ 
ေလာက္ေတာင္  စိတ္မ၀င္စားႀကဘူး။  ဒါကလည္း စစ္Aစိုးရက ျပည္သူေတြကို ႏိုင္ငံေရး စိတ္၀င္စားမႈ 
Aရွိန္ကို ဖိႏွိပ္ထားတာ၊ က်ေနာ္တို႔လို ေရြးေကာက္ပြကဲို တခါမွ မႀကံဳဘူးသူေတြဆိုရင္ စာမဖတ္တဲ့ Aုပ္စု 
ေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘာမွမသိႀကဘူး။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူႈUီးေရ သန္း(၆၀)ရွိတဲ့Aထဲ Aသက္(၁၈)ႏွစ္ကေန (၃၅)ႏွစ္တြင္း လူUီးေရက Aမ်ား 
ဆံုးပဲလို႔ စစ္တမ္းေတြက ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြကဲို တကယ္ မဲေပးဘူးသူေတြဟာ  Aသက္ (၄၀) 
ဝန္က်င္ေတြပါ၊ ဒါ့ေႀကာင့္ တႏိုင္ငံလံုး မွာ  လူUီးေရမ်ားတဲ့ Aသက္Aပိုင္း Aျခားလူေတြက ေရြးေကာက္ 
ပြကဲို မျဖတ္သန္းဖူးသူေတြ၊ နားမလည္တဲ့ သူေတြမ်ားေနတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ဘူးတဲ့သူ၊ စည္းရံုးဖူး 
တဲ့ သူေတြကို  ေထာင္ထထဲည္႔တာလုပ္ေနတယ္။ လူငယ္ေတြ ေႀကာက္ရြံေနေAာင္ စစ္Aစိုးရက 
လုပ္ေနတယ္။ 

ဒါ့ေႀကာင့္ ကိုယ္ကမႀကိဳက္တာကို မႀကိဳက္တဲ့Aတိုင္း ဆန္႔က်င္ပိုင္ခြင့္ရွိရမယ္။  ကိုယ္ႀကိဳက္တာကို 
ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိရမယ္။ Aခုလက္ရွိမွာ ႀကိဳက္ရင္လည္းဒါပဲ၊ မႀကိဳက္ရင္လည္းဒါပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ 



က်ေနာ္နယ္ကို ျပန္သြားတဲ့တေခါက္ ၂၀၀၈ AေျခခံUပေဒကို ေထာက္ခံဖို႔ ရပ္ကြက္လူႀကီးက လာေျပာ 
တယ္။ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီထက္မေက်ာ္ရဘူးေပါ့၊   က်ေနာ္က ေန႔လည္ ၁၂နာရီထိုးဖို႔ (၅)မိနစ္ 
ေလာက္Aလို ေရာက္သြားေတာ့  ရပ္ကြက္လူႀကီးက ရၿပီ ေပးစရာမလိုေတာ့ဘူး။ ျပည္႔သြားၿပီလို႔ေျပာ 
တယ္။  ေျပာလိုက္ပံုက ေတာ္ေတာ္ ရီစရာေကာင္းတယ္၊ တကယ္တရားမွ်တတာဆိုရင္ ဒီလိုမ်ိဴးေတြ 
လုပ္စရာမွမလိုတာ၊ Aခု ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြကဲို ျပန္ဆက္ရမယ္ဆိုရင္ လက္ရွိ ပါတီေထာင္ထားတဲ့သူ 
ေတြ စည္ပင္ပိုင္နယ္ေျမထမဲွာ စည္းရံုးမယ္ဆုိရင္ စည္ပင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိမွ ေဟာေျပာပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။  ဒါဟာ 
တရားမွ်တယ္လို႔ ေျပာမလား၊ ပါတီေထာင္တဲ့ သူေတြကေရာ ဒီလပိုင္းတြင္း တႏိုင္ငံလံုးမွာ ရံုးခြဲေတြဖြင့္ျပီး 
စည္းရံုးႏိုင္တဲ့ Aင္Aားရွိလို႔လား၊ ဘ႑ာေရးေကာ ေတာင့္တင္းသလား၊ တခုမွ မရွိဘူး။ ႀကံဖြံ႕ပါတီက 
တႏိူင္ငံလံုးမွာ ရံုးခြဲေတြရွိတယ္၊ Aဲဒီလို ရွိေAာင္လည္း Aႏွစ္(၂၀)စီမံကိန္းနဲ႔ လုပ္ခဲ့ေတာ့ သူတို႔ပဲ 
လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တဖက္သတ္ Aႏိုင္ယူသြားမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ျမင္မိပါတယ္။ 

နားဆင္ရန္ 

ေရြးေကာက္ပြဟဲာ Aေျဖလား 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး                                              ေသာၾကာ, 03 စက္တင္ဘာ 2010 
လာမယ့္ နိုဝင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔မွာ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမယ္လို႔ စစ္Aစိုးရက ေၾကညာထားပါတယ္၊ 
Aနွစ္ နွစ္ဆယ္Aတြင္း က်င္းပတဲ့ ပထမဆံုး ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္လို႔ ႀကိဳဆိုၾကသူေတြလည္းရိွပါတယ္၊ 
ထို႔Aတူပါပဲ  တခ်ဳိ ႔ကလည္း ရသေလာက္ယူၾကမယ္၊ ပါလီမန္ထဲ ေျခခ်နိုင္ေAာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ပါလီမန္ 
တြင္း တိုက္ပဲြဝင္ရမယ္ဆိုတဲ့ AယူAဆေတြလည္း ရိွၾကပါတယ္။ 
 
Aေကာင္းျမင္လြန္းတဲ့ AယူAဆေတြပါ၊ Aဲ့ဒီ AယူAဆေတြဟာ Aခုခ်ိန္မွာေတာ့ တျဖည္းျဖည္း 
ေမွးမိွန္စ ျပဳလာေနပါၿပီ။ နိုဝင္ဘာ(၇)ရက္လို႔ ေရြးေကာက္ပဲြ သတ္မွတ္လိုက္တယ္။ Aဲဒီလို သတ္မွတ္ 
လိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ထြက္ေပၚလာတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစU္ ေတြဟာ ဖုတ္ပူမီးတိုက္ပါပဲ။  
 
တည္ေထာင္စ ပါတီေတြ ကေသာင္းကႏွင္းနဲ႔ Aၾကပ္ျဖစ္ေနၾကကုန္ေတာ့တာပါပဲ၊ Aဲ့ဒီAခိ်န္မွာ Aာဏာ 
လက္ရိွဝန္ႀကီးေတြUီးေဆာင္တဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီကေတာ့ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းေတြကို Aရိွန္ႃမႇင့္ 
ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာကို ေတြ႔ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွ Aာဏာပါဝါကို Aသံုးျပၿပီး ေဆာင္ရြက္ေန 
တာ AားလံုးAသိပါ။ လက္ရိွ Aာဏာပါဝါကို Aသံုးျပဳၿပီး မဲရရိွေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ Aနိုင္ရေရး 
ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီရဲ ႔ လုပ္ရပ္ေတြကိုၾကည့္ရင္ လာမယ့္ နိုဝင္ဘာ(၇)ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြ 
ဟာ ဘယ္လိုမွ တရားမွ်တမႈ ရိွမွာမဟုတ္သလို။ လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြလည္း ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။ 
 
တခါ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပမယ့္ရက္ကလည္း သိပ္မလိုေတာ့ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ တခုရဲ ႔  Aခင္း 
Aက်င္း။ ေရြးေကာက္ပဲြရဲ ႔ Aဂၤါရပ္ေတြကေတာ့ မေတြ႕ရသေလာက္ပါဘဲ။ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထု ကိုယ္ 
တိုင္က ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ပါဝင္စားမရွိ၊ တက္ႂကြမႈေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေနသလို ခံစားေန 
ၾကရပါတယ္။ 
 



နိုဝင္ဘာ(၇)ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုနဲ႔က ကင္းကြာၿပီး တသီးတျခားစီ ျဖစ္ေနတဲ့ 
AေျခAေနမ်ဳိးပါ။ ဒါကလည္းသိပ္ေတာ့ မဆန္းၾကယ္ပါဘူး၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆို ေရြးေကာက္ပဲြ မက်င္းပ 
ခင္က Aေျဖကထြက္ ၿပီးသားျဖစ္ေနလို႔ပါ၊ တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္တာမျဖစ္တာ 
Aေရးမႀကီးပါဘူး။ ထို႔Aတူ နိုင္ငံ တကာက AသိAမွတ္ျပဳျခင္း မျပဳျခင္းဟာလည္း Aေရးမႀကီးလွပါ 
ဘူး၊ Aေရးႀကီးတာက ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီနိုင္ဖို႔ပါ။ 
 
ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ နိုင္တယ္ဆိုတဲ့ AေျဖကိုရေAာင္လုပ္မွာပါ။ သူတို႔စစ္ဗိုလ္၊ စစ္သားေတြေျပာ 
ေလ့ရိွတဲ့ စကားAတိုင္းပါပဲ ေရဘူးေပါက္တာ မလိုခ်င္ဘူး ေရပါတာပလဲိုခ်င္တယ္ ဆိုတဲ့ စကားAတိုင္း 
ပါ။ ေရြး ေကာက္ပဲြမွာ နိုင္ကိုနိုင္ရမယ္ဆိုတာပါ။ 
 
ဒါေၾကာင့္ ေစာေစာက Aေကာင္းျမင္ AယူAဆရိွသူေတြ၊ ဒီမိုကေရစီ လိုလားတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္မယ့္ 
ပါတီေတြဟာ ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီး လက္ေတြ႕က်က် လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ 
 
မိမိတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့Aတိုင္း ျဖစ္လာနိုင္ မျဖစ္လာနိုင္ေပါ့၊ နိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ နိုင္ငံေရး Aင္Aားစု 
ေတြနဲ႔ စစ္တပ္Aာဏာပိုင္တို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ Aားၿပိဳင္ လာၾကတာ နွစ္ေတြမနည္းေတာ့ပါဘူး။ Aနွစ္ 
နွစ္ဆယ္ မဟုတ္ပါဘူး၊ နွစ္ေပါင္း ၅ဝ နီးပါးရိွေနပါၿပီ။ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ ႔ သေဘာသဘာဝ၊ လုပ္ရပ္ 
နဲ႔ AေတြးAေခၚေတြကို Aကျဲဖတ္နိုင္ၾကဖို႔ ေကာင္းပါၿပီ။ ဆိုလိုတာက နိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြ 
ဟာ ျမန္႔မာနိုင္ငံေရး ျပႆနာရဲ ႔ Aေျဖမဟုတ္ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ထို႔Aတူ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ဖို႔Aတြက္ 
က်င္းပျပဳလုပ္တာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကိုလည္း သတိျပဳသင့္လွပါတယ္။ 
 
ဒါ့ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီး မထားသင့္ပါဘူး။ ထို႔Aတူ ေရြးေကာက္ပဲြ 
ဟာ Aေျပာင္းAလမဲရွိ တစံုတရာကို ျဖစ္ေပၚေစမွာ မဟုတ္သလို ေရြးေကာက္ပဲြဟာ Aေျဖတခုလည္း 
မဟုတ္ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးကာလဟာ ပိုမိုရႈပ္ေထြးမႈေတြနဲ႔ ျပည့္နွက္ေနမယ္ ဆိုတာပါ။  
 
Aဲ့ဒါေတြကေတာ့ တိုင္းရင္းသားျပႆနာ၊ စီးပြားေရး က်ပ္တည္းမႈ၊ နိုင္ငံတကာ AသိAမွတ္မျပဳမႈ နဲ႔ 
ႏ်ဴကလီးယား ျပႆနာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

နားဆင္ရန္ 

 

ပ်င္းစရာလည္းေကာင္းပါ့ ရယ္စရာလည္းေကာင္းပါ့ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး ဗုဒၶဟူး, 08 စက္တင္ဘာ 2010 

ႏိုဝင္ဘာမွာ ေရြးေကာက္ပြလဲာမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဝဲင္ခ်င္ရင္ ပါတီေတြေထာင္ၾကဆိုတာေတာ့ ဟုတ္ပါ 

ရဲ႕။ ပါတီေထာင္ၾကရတာေပါ့။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရွာ၊ ရန္ပံုေငြေတြရွာ၊ ပါတီAင္Aားေတြစု၊ 



ေနရာထိုင္ခင္းေတြ စီစU္၊ ဆိုင္ဘုတ္ေတြ တင္၊ စည္းရံုးေရးဆင္း၊ ေဟာေျပာသိမ္းသြင္း - Aမေလး ပ်င္းစ 
ရာေကာင္းလိုက္တာ။ 

ေစာေစာပိုင္းမွာေတာ့ Aားတက္သေရာပဲ။ ဂ်ာနယ္ေတြက သူတို႔ေရာင္းေကာင္းေAာင္ ပါတီေတြကို 
လိုက္ဗ်ဴး၊ သေဘာထားေတြ ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပ၊ ပါတီရဲ ႔ Aဓိကရ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ ႔ပံုေတြ ေဝေဝဆာဆာနဲ႔ 
ထုတ္ေဝ။ ပါတီက သူဘာသာလုပ္ရမွာတာေတြကို ဂ်ာနယ္ေတြက ကိုယ္စားဝင္လုပ္ေပးၾကတာေတြ။ 
ေရြးေကာက္ပြကဲိစၥကို စိတ္လိုလက္ရ ရွိေနတဲ့ ဂ်ာနယ္Aုပ္စုက ဂ်ာနယ္ဆရာတခ်ဳိ ႔ပါ။ 

ပါတီကိစၥေတြကို ေဖာ္ျပၾက။ ခုႏွစ္ေဆြး ရွစ္ေဆြး ေရွးAတီေတက ႏိုင္ငံေရးႏြယ္တဲ့ သတင္းေဟာင္းေတြ၊ 
ဓါတ္ပံုေဟာင္းေတြ၊ ေဆာင္းပါးေဟာင္းေတြ ျပန္ေဖာ္ထုတ္ၾကနဲ႔ ေစာင္ေရတက္ေစခ်င္တဲ့ ဂ်ာနယ္တခ်ဳိ ႔ 
ကပဲ ေရြးေကာက္ပြကဲို စိတ္ဝင္စားၾကတယ္။ ျပည္သူေတြကေတာ့ နကမၸတိ ဘာမွ မျဖစ္သလိုဘဲ 
ေနၾကတယ္။ တကယ္လည္း ဘာမွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္မွန္းသိေနၾကေတာ့ ခပ္ပ်ငး္ပ်င္းပါပဲ။ ဘယ္သူေတြ 
မွန္း မသိတဲ့ လူေတြနဲ႔ တည္ေထာင္ထားတဲ့ ပါတီေတြက Aမ်ားႀကီး။ လူထုနဲ႔ Aလွမ္းေဝးေနတဲ့ ပါတီေတြ 
က Aမ်ားႀကီး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကာလေတြမွာ နားရြက္မလႈပ္ဘဲ လံုးဝ Aၿငိမ္ေနခဲ့ၾကသူေတြက ခုေတာ့လည္း 
ပါတီေတြဖြဲ႔လို႔။ ခုမွ ဖဝဲိုင္းမွာ တAိမ္လိုေနလို႔ ဝင္ရိုက္ေပးရသလို ျဖစ္ေနၿပီ။ ကဲ ဘယ္ေလာက္မ်ား 
ပ်င္းစရာေကာင္းေနသလလဲို႔။ 
တရားခံဘယ္သူလဲဆိုတာ ႀကိဳသိေနတဲ့ ခပ္ညံ့ညံ့ စံုေထာက္ဝတၳဳတပုဒ္ကို ဖတ္ေနရသလိုပဲ မဟုတ္လား။ 

ၿပိဳင္ပြဲAတြက္ စည္းမ်U္းစည္းကမ္း ၿပိဳင္ပြဲရဲ ႔ Uီးတည္ခ်က္။ ၿပိဳင္ပြဲေတြAတြက္ သတ္မွတ္Aရည္Aခ်င္း 

ၿပိဳင္ပြဲဝင္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ ႔ လက္ရွိ AေနAထား။ ၿပိဳင္ပြဲAေပၚ Uီးစီးသူရဲ ႔ သေဘာထား ဆုိတာေတြဟာ 
ဘာတခုမွ Aားရေက်နပ္ေလာက္စရာမရွိ။ Aဆင္ေျပေစႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြAားလံုးကိုထိန္းခ်ဳပ္ထား။ 
ၿပိဳင္ခ်င္စရာ မေကာင္းတဲ့ၿပိဳင္ပြဲဆိုတာ ၾကာေလ ထင္ရွားေလ။ ထင္ရွားေလ ပ်င္းစရာေကာင္းေလ။ 
ရယ္စရာေကာင္းတာကေတာ့ ခ်စ္တီးေခါင္း သန္းရွာလုပ္ေနတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ မင္းသားေခါင္း 
ေဆာင္းထားတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ Aေပၚယံ ေရႊမႈံႀကထဲားတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ ကိုယ္သိၿပီသား လွ်ဳိ ႔ဝွက္ 
ခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုယ့္ကို မ်က္လွည့္လာျပေနတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ ေရွာေမြးကို ဗာရာဏသီခ်ဲ ႔ေနတာ ရယ္ခ်င္ 
တာ။ လူေတြကို နလဗိန္းတံုးေတြလို႔ ထင္ေနတာ ရယ္ခ်င္တာ။ လႊဆြတဲတ္ရံု သံေျဖာင့္ေAာင္ ရိုက္တတ္ 
ရံု ေရြေဘာ္ထိုးတတ္ရံုနဲ႔ Aိမ္ႀကီးAိမ္ေကာင္းတေဆာင္ ေဆာက္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ေနတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ 
သူခိုးက လူလူဟစ္ေနတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ သူမ်ားေယာင္လို႔ ဝင္ေယာင္ၿပီး Aေမာင္ ေတာင္မွန္းေျမာက္ 
မွန္း မသိတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ ၿပိဳင္ဘက္မရွိဘဲ တေယာက္တည္း ေျပးေနတာေတာင္ ပထမ မရမွာကို 
စိုးရိမ္ေနတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ 

AစU္Aလာ ဆုိတာရွိတယ္။ သီလ သမာဓိ ပညာ ဆိုတာရွိတယ္။ ဒီပုတ္ထမဲွာ ဒီပခဲ်ည္းပဲ ဆိုတာရွိတယ္။ 
ဓမၼ၊ Aဓမၼ ဆိုတာရွိတယ္။ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔တယ္ Aနစ္နာခံတယ္ ဆိုတာရွိတယ္။ ကမာၻေက်ေသာ္လည္း 
Uဒါန္းမေက်ဘူး ဆိုသူေတြရွိတယ္။ ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္ဗ်ာ ႏိုဝင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔က်။            

  နားဆင္ရန ္



ေရြးေကာက္ပြကဲို သပိတ္ေမွာက္ၾကဖို ႔ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး ေသာၾကာ, 10 စက္တင္ဘာ 2010 

ေဆြးခုႏွစ္ဆက္ မ်ဳိးခုႏွစ္ဆက္ စစ္ကြ် န္ျဖစ္ဖို႔ Uီးတည္သြားေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ စစ္တပ္က 

Uီးစီးၿပီး ႏိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔မွာ က်င္းပေတာ့မယ္။ လူထုက တကယ္ေရာ ဒီ ေရြးေကာက္ပြကဲို စိတ္ဝင္ 
စားၾကရဲ႕လား။ က်ေနာ္Aထင္ေတာ့ သိပ္စိန္မဝင္စားၾကဘူးလို႔ ထင္တယ္။ ဘာလို႔ စိတ္မဝင္စားၾက 
တာလဲ။ ႏိုင္ငံေရးကို ကိုယ့္ထမင္းလုတ္ေလာက္ Aာရံုမထားႏိုင္တာလည္းပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ နAဖ 
Aစိုးရကလည္း  ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူထုနဲ႔ ေဝးသထက္ေဝးေAာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ထားတာ။ ႏိုင္ငံေရးကို 
ေၾကာက္ေAာင္ ေျခာက္လွန္႔ထားတာလည္း ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူAမ်ားစုဟာ နAဖလုပ္ေနတဲ့ ကိုယ့္မဲ 
ကိုယ္မေပးလိုက္ရဘဲ ေထာက္ခံမဲေတြ ျဖစ္သြားတာမ်ဳိး၊ ၿပီးေတာ့ Aခုက်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဟဲာ 
လြတ္လပ္မႈလည္းမရွိ၊ တရားမွ်တမႈလည္း ရွိမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ လူAမ်ားက သိေနတာရယ္။ ေနာက္ပိုင္း 
ေတးထားတဲ့ ကုိယ့္ဖထဲုပ္နဲ႔ ကိုယ္လာၿပီး ကိုယ့္ဘာသာ ကုလားဖန္ထိုး ကိုယ့္ဘာသာ ဖဲခ်ဳိး ကိုယ့္ဘာသာ 
ေဝ။ ၿပီးေတာ့ တဝိုင္းလံုးသိမ္း Aႏိုင္ရိုက္ရံုမကဘူး Aိမ္ေပါင္ ယာေျပာင္ျဖစ္မယ့္ ကစားဝိုင္းလို႔ လူထုက 
နားလည္ေနတာေၾကာင့္ ဒီေရြးေကာက္ပြကဲို စိတ္မဝင္စားၾကတာပါ။ 

ဒီေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို စိတ္မဝင္စားရင္ ဒီAတိုင္း ထိုင္ေနၾကမွာလား။ ကိုယ္မႀကိဳက္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ။ 
ကိုယ္လက္မခံတဲ့ ေရြးေကာက္ပြကဲို ကုိယ္ဘာလုပ္ႏိုင္သလဲ။  က်ေနာ္ေတာ့ ေျပာလုိ႔ဆိုလို႔ ရမယ္လူေတြ။ 
က်ေနာ္ကို ဒုကၡမေပးေလာက္ဘူးထင္တဲ့ သူေတြကို ေရြးေကာက္ပြမဲွာ မဲသြားမထည့္ဖို႔ ေျပာတာေလာက္ 
ပဲ လုပ္ႏိုင္တာမုိ႔ မမဲေပးခြင့္လည္း ရွိတယ္။ မဲသြားမေပးၾကနဲ႔လို႔ ေျပာရ၊ ေဟာရပါတယ္။  လူAမ်ားစုက 
ေၾကာက္စိတ္ဝင္ေနၾကတယ္။ မမဲေပးဘဲေနရင္ ရတယ္။ ကိုယ္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ Aမတ္ေလာင္း မဟုတ္ 
ရင္ မဲမေပးဘဲ ေနလို႔ရတယ္ဆိုတာ မသိၾကဘူး။ ဒီလိုဆိုရင္ သူတုိ႔က က်ဳပ္တို႔မဲေတြကို သူတို႔ဘာသာ 
ေကာက္ထည့္သြားမွာေပါ့လို႔  ေျပာသူကလည္း ေျပာၾကေသးတယ္။ ေျပာၾကတဲ့သူေတြလည္း မလြန္ပါ 
ဘူး။ သူတုိ႔က ဒီစကားကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ေျပာေနၾကတာေလ။ Aထူးသျဖင့္ Aစိုးရဝန္ထမ္းေလာက 
မွာ ဒီလို AေျပာAဆိုမ်ဳိးေတြ ေျပာၾကေလ့ရွိတယ္။ သူတုိ႔ခမ်ာ ဝန္းထမ္းဘဝမွာ ေခါက္ရိုးက်ဳိးေနၾကရွာ 
တယ္။ က်ဳိးေနတဲ့ ေခါက္ရိုးထမဲွာ Aေၾကာက္တရားရယ္၊ ဘယ္Aစိုးရတက္တက္ ငါတုိ႔ဘဝ ဒီလုိပဲ ေနမွာ 
ပါ ဆိုတဲ့ မထူးဇာတ္ကို ကိုယ္တုိင္ပါဝင္ ကျပေနၾကရရွာတယ္။ 

Aမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေတာ့ ဒီ ေရြးေကာက္ပြကဲို သပိတ္ေမွာက္မယ္တဲ့ က်ေနာ္က Aမ်ဳိးသား 
ဒီမုိကေရစီAဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီဝင္တေယာက္ မဟုတ္ေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို Aခုလို လမ္းစU္ခ်မွတ္ၿပီး 
သပိတ္ေမွာက္တာကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပါတယ္။ 

ျပည္တြင္း မီဒီယာေတြမွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေတြဖြဲ႔တဲ့ သတင္းေတြ၊ တကၠသိုလ္ျမတ္သူ နဲ႔ ေဒါက္တာ 
တင္ထြန္းUီး တို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဝင္ေရာက္Aားျဖည့္၊ Uီးခ်စ္ခင္ရဲ ႔ Eဒင္Aုပ္စု ကုမၼဏီမွ ဖြင့္မည့္ ျမန္မာ့ 
ေရွ ႔ေဆာင္ ရန္ကုန္ဘဏ္ခြႏဲွစ္ခု၊ ကယားျပည္နယ္ လိြဳ င္ေကာ္ၿမိဳ ႔နယ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းသရုပ္ျပ 



ရွင္းလင္းပြကဲ်င္းပ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ Aမ္းၿမိဳ႕နယ္ မင္းဘူး၊ Aမ္း၊ စစ္ေတြ လမ္းေပၚရွိ သယု (ပဲပဒံု) ႀကိဳးတံ 
တားဖြင့္ပြဲ Aခမ္းAနားက်င္းပ ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ပါရွိေနခ်ိန္မွာ ဒီ ေဆာင္းပါးကို ေရးပါတယ္။ 

သပိတ္၊ သပိတ္ ေရြးေကာက္ပြကဲို သပိတ္ေမွာက္ၾကဖို႔ ဒီAသံက်ယ္ေစခ်င္တယ္။ တႏိုင္တပိုင္“လက္တို႔”  
ေျပာတဲ့ နည္းနည္းျဖစ္ျဖစ္ မီဒီယာမ်ဳိးစံုကပဲ Aသံေပးေရးသားလို႔ျဖစ္ျဖစ္ ေၾကာက္စိတ္ေတြေပ်ာက္ကုန္ 
ေAာင္ သပိတ္သံ နာနာေပးမွ ေတာ္ကာက်လိမ့္မယ္။ 

ဆရာUီးဝင္တင္ ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့စကားကို ကိုးကားၿပီး ဒီ ေဆာင္းပါးကို Aဆံုးသတ္ပါမယ္။ “ငရဲ ကူးတုိ႔စီးၿပီး 
ငရဲ မလိုက္ၾကပါနဲ႔။ တာဝတိ ံသာ သြားခြင့္မရွိရင္ ဘယ္မွ မသြားဘူး။ စစ္ငရကဲို သြားမယ့္ ငရကဲူးတို႔ကို 
မစီးၾကပါနဲ႔” 

နားဆင္ရန ္

 

ဘာAေရးႀကီးဆံုုးလ ဲ

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး တနလၤာ, 13 စက္တင္ဘာ 2010 

ေရြးေကာက္ပဲြကိုု ဘယ္လိုသေဘာထားလဲဆိုုရင္ ဘယ္လိုုမွသေဘာမထားဘူးလိုု႔ပဲေျဖရမွာပဲ။ ဒီေရြး 

ေကာက္ပဲြဟာ လူထုုAတြက္လုုပ္တာမဟုုတ္ဘူး။ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ကိုု ဖဲြ႕စညး္ပံုုAေျခခံUပေဒAရ 
တရား၀င္ျဖစ္ေAာင္ ႏိုုင္ငံတကာက တရား၀င္AသိAမွတ္ျပဳေAာင္ ေရြးေကာက္ပဲြနာမည္ခံၿပီး လုုပ္တာ 
လို႔ျမင္တယ္။ တျခားဘယ္ပါတီမွမပါလည္း ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီ၊ တစညပါတီနဲ႔ သူတို႔လူေတြနဲ႔ ဖြဲ႔တဲ့ပါတီေတြခ်ည္း 
ပဲ ေရြးေကာက္ပဲြ မျဖစ္ျဖစ္ေAာင္လုုပ္မွာ။ 

ေရြးေကာက္ပဲြဝင္တဲ့ ပါတီေတြနဲဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ညီညြတ္ေ႔ရးAျမင္ Aေျခခံေပၚက ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဘာမွ 
Aျပစ္တင္ေဝဖန္တာမ်ိဳးမေျပာခ်င္ပါ။ ဒီAေပါက္ထဲ၀င္တိုးၿပီး တခုခုလုပ္လို႔ရမယ္ထင္လိုု႔ လုပ္ၾကတာ 
လိုု႔ပဲ သဘာထားပါတယ္။ Aဲဒီထကဲ ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ဟာ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ၿပီး ဖဲြ႕စည္းပံုကို လႊတ္ 
ေတာ္ထမဲွာ ျပင္လိုု႕ရမယ္ထင္လို႔ Aတိုုက္Aခံတစံုတရာ လုပ္လို႔ရမယ္ထင္လိုု႔ ပါတီေထာင္ၾကတာဟာ 
ေရြးေကာက္ပဲြ ေAာင္ျမင္ေAာင္ ဝိုင္းၿပီးကူညီသလိုေတာ့ျဖစ္ေနတယ္။ Aမတ္ျဖစ္သြားလည္း လႊတ္ 
ေတာ္ထမဲွာ မယ္မယ္ရရ ဘာမွလုုပ္ႏိုင္မွာမဟုုတ္ဘူးလို႔ျမင္တယ္။ 

ေနာက္တလိုုင္းက ေရြးေကာက္ပဲြသပိတ္ေမွာက္ေရးလိုင္း။ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ တရား၀င္ သက္စိုးရွည္ 
ေAာင္လုပ္ၿပီး ပါလီမန္ထမဲွာလည္း Aတိုက္Aခံေတြ လႈပ္လို႔မရေAာင္ လုုပ္ထားမွာကို ႀကိဳတြက္လို႔ရေန 
တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတာကို ဘာျဖစ္လို႔ သေဘာတူရမွာလဲ။ 

၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္တစ္ခုလံုးကို သထဲဲေရသြန္သလို Aရာမထင္ေAာင္လုပ္တဲ့ ၂၀၁၀  
ေရြးေကာက္ပဲြကိုု ၉၀ ရလဒ္ပိုင္ရွင္ေတြက ဘယ္နည္းနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဆန္႔က်င္၊ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူတ 



ေယာက္Aေနနဲ႔ သေဘာတူတယ္။ ပါတီမွတ္ပံုု ျပန္မတင္တာ သေဘာတူတယ္။ ေနာက္တဆင့္မွာ ေရြး 
ေကာက္ပဲြ သပိတ္ေမွာက္မယ္ဆိုတာကိုုလည္း သေဘာတူတယ္။ မမဲထည့္ဘူး၊ မဲရံုုမသြားဘူးတဲ့။ 
သေဘာတူတယ္၊ ျပည္သူေတြတကယ္လုုပ္ရဲေAာင္၊ လုုပ္ခ်င္လာေAာင္ ဘယ္လိုတြန္းAားေပးမလဲ၊ 
ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႔ သပိတ္ေမွာက္ခ်င္တဲ့ လူထုကိုု ရဲေဆးတင္ေပးၾကမလဲ။ ဒါဟာ တကယ့္ကို 
စU္းစားရမယ့့္ကိစၥလိုု႔ ထင္တယ္။ ဆႏၵခံယူပဲြတုန္းက Aားနည္းခ်က္ေတြကိုု သင္ခန္းစာယူၿပီး AခုAေျခ 
Aေနနဲ႔ ေပါင္းစပ္စU္းစားသင့္တယ္။ 

ဒီေနရာမွာ စU္းစားမိတာကေတာ့ သပိတ္ေမွာက္တဲ့ဘက္က Aင္Aားမ်ားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ သပိတ္ 
ေမွာက္တဲ့ဘက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေAာင္ျမင္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ႏိုုင္တယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြကေတာ့ ပ်က္သြား 
မွာမဟုုတ္ဘူး။ ၾကံ့ဖြ႔ံပါတီဝင္ ဆယ္ေယာက္ေလာက္နဲ႔ Aမတ္ေလာင္း ပါတီကိုုယ္စားလွယ္ဘက္က ၂ 
ေယာက္ေလာက္ထည့္တယ္ဆိုရင္လည္း သူတိုု႔က ေရြးေကာက္ပဲြ Aထေျမာက္တယ္လို႔ ေၾကညာမွာ 
ေသခ်ာတယ္။ ၿပိဳင္ဘက္မရိွရင္ မပဲံုးေတာင္ မေထာင္ေတာ့ဘဲ Aႏုိင္ရတယ္လို႔ ေၾကညာမယ္လို႔ေတာင္ 
ေျပာထားၿပီးသားပဲ။ 

ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဘယ္လို သေဘာထားသလဲဆိုတဲ့ ေမးခြနး္ကိုေျဖမယ္ဆိုုရင္ ၂၀၀၈  ဖဲြ႕စည္း 
ပံုကို (ျပင္ရမယ္၊ ဖ်က္ရမယ)္ ဆိုတဲ့သေဘာထား ခိုင္ခိုင္မာမာရိွေနရင္ Aဲဒီဖြဲ႕စည္းပံုရဲ႕ ေနာက္ဆက္ 
တဲြလုပ္တဲ့ ကိစၥေတြဟာ သိပ္Aေရးမပါေတာ့ဘူး။ လက္ရိွ ဗမာျပည္ျပသာနာရဲ႕ Aညွာဟာ ၂၀၀၈  ဖြဲ႕ 
စည္းပံုျဖစ္ေနလိုု႔ပါပဲ။ 

လုုပ္ဟန္ကြဲေပမယ့္ သေဘာထားခ်င္းမေဝးတဲ့ မကဲြတဲ့သူေတြကိုု ရန္သူလိုသေဘာထားၿပီး တိုုက္ေနရင္ 
ကိုယ့္Aင္Aားေတြပဲ့သြား၊ ျပဳန္းတီးသြားတာမ်ိဳးျဖစ္တတ္တယ္။ စစ္Aာဏာရွင္ဘက္က AဲဒီAေျခAေန 
မ်ိဳး မၾကာခဏ ဖန္တီးတတ္တာမို႔ ဒီမိုုကေရစီလိုလားသူAခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ Aျပန္Aလွန္ နားလည္မႈ 
ထူေထာင္ၿပီး ခိုင္မာညီညြတ္တဲ့Aင္Aားကိုု တစ္စတစ္စ ၾကီးထြားလာေAာင္ Aျမင္က်ယ္၊ စိတ္ရွည္ၿပီး 
ေရရွည္Aက်ိဳးၾကည့္တတ္သူေတြ မ်ားသထက္မ်ားေAာင္ ပ်ိဳးေထာင္ၾကဖိုု ႔ပ ဲAၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ 

နားဆင္ရန္ 

 

ဒီေရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲမေပးေတာ့ဘူး 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး တနလၤာ, 13 စက္တင္ဘာ 2010 

ေရြးေကာက္ပဲြဆိုုတာ မဲဆႏၵရွင္ေတြက ကိုုယ့္ကိုုယ္စား တိုုင္းျပည္Aတြက္ ဘယ္သူေတြကိုုလုုပ္ဖိုု ႔ တာ၀န္ 

ေပးခ်င္သလဲဆိုုတာကိုု ဆႏၵျပဳၿပီးေတာ့မွ မဲေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ 
တိုုင္းျပည္ကိုု စီမံခန္႔ခဲြဖိုု႔ ဘယ္သူ႔ကိုုတာ၀န္ ေပးသင့္သလဲ၊ က်ြန္ေတာ္က မဲဆႏၵရွင္တေယာက္ေနနဲ႔ 
စU္းစားၾကည့္ပါတယ္။ ကိုုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္၀င္ၿပိဳင္တဲ့ ႀကံ႕ခိုုင္ေရးပါတီကိုု က်ြန္ေတာ္ 



မႀကိဳက္ပါဘူး၊ ကိုုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေလာက္၀င္ၿပိဳင္မဲ့ တိုုင္းရင္းသားစည္းလံုုးညီညြတ္ေရးပါတီကိုု 
လည္း က်ေနာ္မေရြးခ်င္ဘူး ၊  က်န္တဲ့ ပါတီေတြၾကည့္လိုုက္ေတာ့လည္း က်ေနာ္ လက္ခံႏိုုင္တဲ့ ကိုုယ္စား 
လွယ္ေလာင္း မေတြ႕ရပါဘူး။ 

ေနာက္တခါ ၿပိဳင္ပဲြကလည္း ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း AေရAတြက္ေတြ ၾကည့္လိုုက္တဲ့Aခါမွာ တကယ့္ 
ကိုု ဆင္နဲ႔ဆိတ္နဲ႔ေလာက္ကြာေနတာ၊ ဆင္နဲ႔ဆိတ္ေတာင္ မဟုုတ္ဘူး။ ဆင္နဲ႔ပုုရြက္ဆိတ္ေလာက္ကို ကြာ 
ေနပါတယ္။ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ၿပိဳင္တဲ့သူနဲ႔ တခ်ိဳ႕ပါတီဆိုု ကိုုးေယာက္တိုု႔ ခုုႏွစ္ေယာက္တိုု႔ ေျခာက္ေယာက္တိုု႔ 
Aလဲိုု ၿပိဳင္တာမ်ိဳးေတြနဲ႔ဆိုုေတာ့ မတရားကိုုကြာလြန္းေနပါတယ၊္ Aဲဒီေတာ့ ဒီပဲြက မမွ်တတဲ့ပဲြျဖစ္ေန 
ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ Aားမေပးခ်င္ဘူး။ ေနာက္တခါ ကြ် န္ေတာ့္ကိုုယ္စား လႊဲAပ္ေပးႏိုုင္ေလာက္တဲ့ 
ကိုုယ္စားလွယ္  မရိွတဲ့Aတြက္ေၾကာင့္ ကြ် န္ေတာ္ႀကိဳက္တဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္ မပါတဲ့Aတြက္ေၾကာင့္မိုု ႔ 
ကြ် န္ေတာ္ကေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲမေပးေတာ့ဘူးလိုု႔ ဆံုုးျဖတ္ထားပါတယ္။ 

ကြ်န္ေတာ္တိုု႔မွာ မမဲေပးခ်င္ရင္ မေပးပဲေနႏိုုင္ခြင့္ ရိွပါတယ္၊  ဒါကိုု လူတိုုင္းလည္း သိဖိုု႔လိုုပါတယ္ ၊ ဒါဟာ 
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ႕ Aခြင့္Aေရးပါပဲ။ ေပးခ်င္ရင္လည္း ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ေပးသင့္တဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
ရိွရင္ မဲေပးရမယ္ ဒါ ကြ် န္ေတာ္တိုု႔ Aခြင့္Aေရး၊ မရိွဘူး မေပးခ်င္ဘူးဆိုုရင္လည္း ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ 
မေပးပဲေနႏိုုင္တဲ့ Aခြင့္Aေရးရိွပါတယ္။ Aိမ္ေထာင္မႈဘုုရားတည္ ေဆးမွင္ရည္စုုတ္ထိုုး ဆိုုတာထက္ ဒီ 
တိုုင္းျပည္ကိုု လႊဲAပ္ေပးရမဲ့ကိစၥက ပိုုၿပီးေတာ့Aေရးႀကီးပါတယ္၊ ခုုနက Aိမ္ေထာင္မႈ ဘုုရားတည္တာ 
က တဦးတေယာက္ခ်င္းရဲ႕ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ရခက္တယ္ဆိုုေပမယ့္။ AစိုုးရAဖဲြ႕တဖဲြ႕ ေရြးေပးဖိုု ႔ 
မဲေပးတာက တႏိုုင္ငံလံုုး ကိစၥျဖစ္ေတာ့ လဲြသြားတယ္၊ မွားသြားတယ္၊ Aဲဒီထဲမွာ ကိုုယ္ဟာ တလဲြတမွား 
ကိုု၀င္ၿပီး လုုပ္မိတယ္ဆိုုရင္ ပိုုၿပီးျပင္ရခက္မယ့္ကိစၥႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါ့ေၾကာင့္မိုု ႔လိုု ႔ ကြ် န္ေတာ့္Aျမင္ကေတာ့ Aားနာလိုု႔ပျဲဖစ္ျဖစ္ ေၾကာက္လိုု႔ပျဲဖစ္ျဖစ္ ေတာ့ မမဲေပးသင့္ဘူး 
ထင္ပါတယ္၊ ကိုုယ္တကယ္ ႏွစ္သက္သေဘာက်တဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း ကိုုယ့္Aက်ိဳး ကိုုယ့္ႏိုုင္ငံ 
Aက်ိဳးကိုု တကယ္ေဆာင္ရြက္ေပးလိမ့္မယ္လိုု႔ ယံုုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း ရိွမွသာ 
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ဆႏၵမကဲိုု မဲေပးသင့္တယ္ထင္ပါတယ္။ ကိုုယ့္ရဲ႕ဆႏၵ ကိုုယ့္ရဲ႕မတဲျပားကိုုေတာ့ တန္ဖိုုးထား 
သင့္တယ္ ထင္ပါတယ္၊ Aလြယ္တကူ ဆံုုးျဖတ္ၿပီးေတာ့ မမဲေပးသင့္ဘူးလိုု႔ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြ် န္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။ 

နားဆင္ရန ္

လပိုင္းAလို ျမန္မာျပည္Aေရး    

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး တနလၤာ, 13 စက္တင္ဘာ 2010 

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားAတြက္ နAဖ စစ္Aစိုးရ Uီးေဆာင္က်င္းပေပးမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြၾဲကီး 
က်င္းပရန္ လပိုင္းသာလိုေပေတာ့သည္။ 



ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပေပးမည့္ရက္ AတိAက်သိရၿပီဆိုကာ ေက်နပ္စြာ ႀကိဳဆိုၾကသူမ်ားရွိသလို၊ စည္းရံုး 
ေရးကာလနည္းသျဖင့္ မေက်မနပ္ ေျပာဆိုၾကသံမ်ားလည္း ညံစီေနသည္။ တရားတယ္ မတရားဘူး 
ေျပာမေနဘဲ ေရြးေကာက္ပြလဲုပ္ေပးသည့္ ေစတနာကိုပင္ ႀကိဳဆိုရမည္ဟု ႏိုင္ငံေရး ဂုရုဆိုသူႀကီးမ်ားက 
လည္း ေျပာၾကျပန္သည္။ 

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ စင္ျမင့္ကန္႔လန္႔ကာေတာ့ ဖြင့္လိုက္ေပၿပီ။ မေန႔တေန႔ကမွ စဖြဲ႔စည္းၾကရသည့္ 
Aခ်ိဳ႕ပါတီမ်ား ဤေရြးေကာက္ပြဲ စင္ျမင့္ထက္တြင္ မည္သည့္ကႀကိဳးကကြက္ျဖင့္ Aသံုးေတာ္ခံ ကျပၾက 
မည္နည္း။ ျပည္သူပရိသတ္ေရွ႕ထြက္  ကျပAသံုးေတာ္ခံၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားAားလံုးကေတာ့ 
(ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီမပါ) ကႀကိဳးကကြက္တို႔ Aိုးနင္းခြက္နင္း ကသုတ္ကယက္ျဖင့္ ထြက္လာၾကရမည္ကို ျမင္ေန 
ရေပသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း Aမည္တင္သြင္းရန္ ကန္႔သတ္ရက္ တိုေတာင္းမႈႏွင့္ 
စည္းရံုးေရးကာလ Aခ်ိန္နည္းမႈတို႔က နAဖ၏ သကာေလာင္း စကားကို ယံုစားကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မိ 
ေလသူတို႔ ေမ်ာက္မီးခကဲိုင္မိသည့္Aျဖစ္လို ႀကံဳေနၾကရ၏။ 

မဲဆႏၵရွင္မ်ားAေနျဖင့္လည္း ကိုယ့္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ႔Aေရး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္သူဟု Aဘယ္ 
ႏိုင္ငံေရးသမားကို ယံုမွတ္ပံုAပ္ကာ ေရြးခ်ယ္ၾကရမည္လဲ။ ေသခ်ာဂနစြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔Aခ်ိန္ ကာလ 
Aားျဖင့္ နည္းလွေပသည္။ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္စလံုးAတြက္ ေရြးၾကရမည္ျဖစ္ရာ ပို၍ပင္ Aေရြးခက္ကာ 
Aခ်ိန္ရရွိမႈနည္းလွေပ၏။ ဤသို႔ Aခက္Aခဲ Aၾကပ္Aတည္းမ်ားၾကားက ပင္စစ္ဘက္Aစိုးရမွ Aရပ္ 
ဘက္Aစိုးရေပၚလာမည္မို႔ ၾကိဳဆိုၾကရမည္ဆိုသူက ဆိုသည္။ Aေျပာင္းAလဲAတြက္ Aလင္းေရာင္ 
ေတြ႔လာၿပီ၊ ေနရာတခုရလာျပန္ၿပီ၊ ရလာသည့္ေနရာ ၀င္ယူရမည္ဆိုသူက ဆိုျပန္၏။ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား ၾကိဳက္ၾကိဳက္ မၾကိဳက္ႀကိဳက္ ႀကိဳဆိုဆို မႀကိဳဆိုဆို တေဇာက္ကန္း 
စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ နAဖကေတာ့ သူျဖစ္ခ်င္တာ စြတ္လုပ္တတ္ေသာ သာဓကမ်ားနည္းတူ ေရြးေကာက္ပြၾဲကီး 
ျပီးေျမာက္ေAာင္ လုပ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုသို႔လုပ္မွလည္း ႏိုင္ငံတကာကို ေျပာထားေသာ (လြတ္လပ္၍ 
တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြပဲံုစံ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မည္ မွန္ေသာ္လည္း) ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးပါမည္ 
ဆိုသည့္ စကားကိုေတာ့ Aေကာင္Aထည္ေဖာ္လိုက္ရာ ေရာက္ေပမည္။ 

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားAတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကမည့္ ပါတီမ်ားAေၾကာင္း၊ မဲဆႏၵရွင္တို႔၏ Aခြင့္A 
ေရး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားAေၾကာင္း Aသိပညာေပးရမည့္၊ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာ 
မ်ားAေနျဖင့္လည္း Aၾကပ္Aတည္းမ်ားႏွင့္ ၾကံဳၾကရ၏။ ျပည္သူကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ Aသိပညာ 
ေပးႏိုင္ဖို႔ Aခ်ိန္က ဘာမွ်မက်န္ေတာ့၍ျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ခ်ိန္ပါကလည္း ယခုေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ေၾကညာသည့္ရက္သည္ မဲဆႏၵ 
ရွင္ျပည္သူ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တို႔Aၾကား ရလဒ္မွန္ ရရွိမႈ  
မည္သို႔ရွိလာမည္လဲ ခန္႕မွန္းရခက္လွေပသည္။ 

ဤသို႔ ႏိုင္ငံေရး Aခက္Aခဲ Aၾကပ္္Aတည္းေပါင္းစံုၾကားက ၾကံဳၾကရမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားAေနျဖင့္ ဆက္တိုးဝင္သင့္မဝင္သင့္၊ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားAေနျဖင့္လည္း တပါတီ 



တည္းသာ ျပန္လည္ႀကီးစိုးမည့္ AေျခAေနတြင္ မဲေပးသင့္မေပးသင့္ AေလးAနက္စU္းစားၾကရန္ႏွင့္ 
AတုAေယာင္ ေရြးေကာက္ပြကဲို မိမိတတ္ႏိုင္သည့္နည္းျဖင့္ ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္ၾကရန္ တိုက္တြန္း 
လိုက္ရေပသည္။ 

နားဆင္ရန ္
 

Aတြင္းAႏွစ္သာရ ေျပာင္းလဲမသြား    

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး ဗုဒၶဟူး, 15 စက္တင္ဘာ 2010 

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ စစ္Aာဏာရွင္ေတြရဲ႕ တဘက္သက္ Aာဏာနဲ႔ Aုုပ္ခ်ဳပ္တာခံခဲ့ရတဲ့ ကြ် န္ေတာ္ 
တိုု႔တိုုင္းျပည္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြေတြက်င္းပဖိုု ႔ တာစူေနၾကပါၿပီ။ 

ေရြးေကာက္ပဲြရက္ နီးကပ္လာတာနဲ႔Aမွ် ႐ႈေတာင့္ေပါင္းစံုုက Aျမင္Aမ်ိဳးမ်ိဳးဟာလည္း Aက်ယ္ေလာင္ 
ဆံုုး ေပၚထြက္လာေနၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ေရြးေကာက္ပဲြ သပိတ္ေမွာက္ေရး၊ မမဲေပးေရး၊ တခ်ဳိ႕က 
ဒီမိုုကေရစီAင္Aားစုုေတြကိုု မဲသြားေပးေရး။ မဟုုတ္ရင္ ၾကံ့ခိုုင္ေရးပါတီကိုု Aခြင့္Aေရးေပးလိုုက္သလိုု 
ျဖစ္သြားမယ္၊ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ Aစကတည္းက ေၾကာက္လိုု႔ပျဲဖစ္ျဖစ္၊ မတတ္သာလိုု႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပသာနာ 
မျဖစ္ရင္ၿပီးေရာ စစ္Aစိုုးရလိုုခ်င္ေနတဲ့Aတိုုင္း ၾက့ံခိုုင္ေရးကိုုပဲ မဲေပးလိုုက္မယ္ ဒီAေရAတြက္ဟာ 
လည္း ထည့္စU္းစားရေလာက္ေAာင္ ၾကီးမားေနႏိုုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၾကံ႔ခိုုင္ေရးပဲ မဲေပးမယ့္သူ 
ေတြ၊ Aဲဒါကိုု Aျမင္Aမ်ိဳးမ်ိဳး၊ Aုုပ္စုုAမ်ိဳးမ်ိဳး၊ AသံAမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚထြက္လာေနၾကပါတယ္။ 

တကယ္ေတာ့ ၂၀၁၀ ႏိုု၀င္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုုတာ စစ္Aာဏာရွင္ေတြက မန္းမႈတ္လိုုက္လိုု႔ 
ျဖစ္ေပၚလာတာမဟုုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြ တခနဲက္ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုုက္တဲ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကိုု 
ေခ်ဖ်က္ျပီး စစ္တပ္Aုုပ္စိုုးမႈကိုု တရားဝင္ေၾကာင္းျပဖိုု ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ လံုုးလံုုး စစ္Aာဏာရွင္ေတြ 
ပံုုစံAမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းမွဳရဲ႔ Aဆင့္တဆင့္Aေနနဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ 

စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုုကေရစီတန္ဖိုုးေတြနဲ႔ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ဆိုုတာ ဘယ္လိုုမွ ေရာစပ္လိုု႔မရပါဘူး။ ျပည္သူ႔ 
ဆႏၵသေဘာထားကိုု Aဓိကထားတဲ့ Aခ်ဳပ္Aခ်ာAာဏာဟာ ျပည္သူ႔လက္ထမဲွာရိွတဲ့ ဒီမိုုကေရစီ 
Aႏွစ္သာရနဲ႔ မိမိAလိုုAတုုိင္း ထင္ရာစိုုင္းAုုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ Aခ်ဳပ္AျခာAာဏာကိုု တဦး၊ တစုုလက္ထမဲွာပဲ 
ထားရိွတဲ့ Aာဏာရွင္စနစ္တိုု႔ဟာ ျပဒါးတလမ္း သံတလမ္းပါ။ 

ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔ ကမာၻAေျခAေနAရပ္ရပ္ေၾကာင့္ေကာ ျပည္တြင္းAေျခAေနAရပ္ရပ္တိုု႔ေၾကာင့္ပါ ဒီက 
ေန႔ ေခတ္စားေနတဲ့ ဒီမိုုကေရစီစကားလံုုးကိုု စစ္Aာဏာရွင္ေတြဟာ Aသံုုးျပဳခဲ့ရၿပီး ဟန္ျပဒီမိုုကေရစီ 
စကားေတြထပ္တလလဲဲ ေျပာခဲ့ရပါတယ္။ Aမွန္ကေတာ့ ကိုုယ့္ႏႈတ္ထြက္ Aမိန္႔Aတိုုင္း ေစာဒက 
တက္ခြင့္မရိွဘဲ တေသြမတိမ္း လိုုက္နာေစလိုုတာမ်ိဳးပါ။ ဒါေပမယ့္Aခုုေတာ့ ကိုုယ္လုုပ္ခ်င္တာလုုပ္ဖိုု ႔ 
ဖဲြ႕စည္းပံုုေရြးေကာက္ပဲြ၊ လူထုုဆၵႏမဲ၊ လႊတ္ေတာ္စတာေတြနဲ႕ သိုုင္းဝိုုင္းတည္ေဆာက္ရယူေနရပါတယ္။ 



ဒါဟာ စစ္Aာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လုုပ္္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ ပင္ကိုုယ္သေဘာထားေတြAေပၚ ျပင္ပကလႊမ္းမိုုးသက္ 
ေရာက္မႈေတြေၾကာင့္ ပါပဲ၊ 

ဒါေၾကာင့္ စစ္Aာဏာရွင္ေတြဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုုတာနဲ႔ ျပည္သူေတြနဲ႕ ကမာၻရဲ႕ AသိAမွတ္ျပဳ 
လက္ခံမႈ တနည္းေျပာရရင္ ႏိုုင္ငံေရးAရ တရား၀င္မႈကိုု ရယူဖိုု႔ ၾကိဳးစားေနတာပျဲဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ကိုု AကာAကြယ္ေပးထားတဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံုုနဲ႔ Aားလံုးုပါ၀င္ခြင့္မရေAာင္ Aေျခခံရပိုုင္ 
ခြင့္ေတြကိုု ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြUပေဒ စတာေတြန႔ဲ မိမိစစ္တပ္Aင္Aားစုုပဲ လြတ္ 
လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္ ယွU္ၿပိဳင္Aႏိုုင္ရရိွေAာင္ စီမံထားတာပါ။ 

ဒါေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ Aခုုက်င္းပမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုုတာ စစ္Aုုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုု တရား၀င္ျဖစ္ 
ေAာင္လုုပ္တဲ့ပဲြလိုု ႔ယူဆရတယ္ လက္ရိွAခင္းAက်င္းေတြAရလည္း စစ္မွန္တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ 
ပဲြလိုု ႔ မွတ္ယူစရာမရိွပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပဲြ ေAာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္သြား တဲ့တိုုင္ေAာင္ ႏိုုင္ငံေတာ္Aခ်ဳပ္A 
ျခာAာဏာနဲ႔ Aရင္းAျမစ္ေတြ စီမံသံုုးစဲြတာ၊ ခဲြေဝတာ ဆံုုးျဖတ္တာေတြဟာ စစ္Aာဏာရွင္ေတြနရဲ႕ 
လက္ထမဲွာပဲ ပံုုစံAမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဆက္ရိွေနမွာပါ။ 

ဒါေၾကာင့္ Aတြင္းAႏွစ္သာရဟာ ေျပာင္းလမဲသြားပါဘူး။ ျပည္သူေတြဘက္က ဆံုးုရံွဳးသြားမွာက 
ေၾကာက္လိုု႔ပျဲဖစ္ျဖစ္၊ မတတ္သာတဲ့ AေျခAေနေၾကာင့္ပျဲဖစ္ျဖစ္ စစ္Aာဏာရွင္ေတြကိုု ဆက္ Aုုပ္ခ်ဳပ္ 
ပါ၊ ေထာက္ခံပါတယ္ဆိုုၿပီး AသိAမွတ္ျပဳ မဲေပးလိုုက္ရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ လံုုးလံုုး မရရိွခဲ့တဲ့ စစ္Aာဏာရွင္ 
ေတြ လိုုခ်င္ေနတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးAရ တရား၀င္မႈကိုု ကိုုယ္တိုုင္ေပးလိုုက္ရတာပျဲဖစ္မွာပါ။ 

နားဆင္ရန ္

 

ပၪၥမAႀကိမ္ စစ္တပ္Aာဏာသိမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္ႀကစို႔ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး ၾကာသပေတး, 16 စက္တင္ဘာ 2010 

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ တုိင္းျပည္တျပည္သည္ လူသားျဖစ္စU္မႈသမိုင္းသေဘာAရ သမိုငး္ေရြ ႔လ်ားျဖစ္တည္မႈ 
တပတ္ျပည့္တိုင္း တဆင့္ျမင့္တုိးျမင့္ေနရၿမဲျဖစ္သည္။ တဆင့္တိုးျမင့္ျခင္း တိုးျမင့္ျခင္းမရွိဘဲ မူလဒုံရင္း 
AေျခAေနကုိ ျပန္ဆိုက္ေရာက္ေနရင္ လူသားသည္ ဟုိေရွ ႔Aတည္ေစာ ဂူေAာင္းလူသားဘဝမွ 
ေခတ္သစ္လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းသို႔ ေရြ ႔လ်ားကြ်တ္လြတ္တုိးတက္မည္မဟုတ္။ တဆင့္တိုးတက္ျခင္း မရွိဘဲ 
ေရြ႕လ်ားမႈတပတ္လည္လာသည့္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းျဖစ္စU္ကုိ ထပ္တူက်ျခင္းမွ Aနက္နဲ႔Aတူ ထပ္ 
တူAတည္ျပဳႏိုင္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ သမုိင္းထပ္တူက်ျခင္းသည္ Aေကာင္းမဟုတ္ Aဆိုးျဖစ္သည္။ 
က်ေနာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ၁၉၅၈ မွသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္Aထိ စစ္တပ္ 
Aာဏာသိမ္းမႈ Aဆိုးသံသယလည္ေသာ သမိုင္းထပ္တူက်မႈ (၄) ႀကိမ္ ရွိခဲ့ပါသည္။ 
၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ပထမAႀကိမ္ စစ္တပ္Aာဏာသိမ္းမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးAၾကပ္Aတည္းေၾကာင့္ သမာသမတ္ 
က်လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ၄၇ AေျခခံUပေဒနဲ႔Aညီ တရားဝင္Aာဏာ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္ကို 



Aခြင့္ေကာင္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ (၂) ႏွစ္ၾကာသည္တုိင္ ပဏာမAေနနဲ႔ ပထမUီးဆုံး ဝတ္စံုျပည့္ ေလ့က်င့္ 
ေသာ Aာဏာသိမ္းမႈ ျဖစ္သည္။ 
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဒုတိယAႀကိမ္ Aာဏာသိမ္းမႈသည္ သူ႔လူ Aေရးႏွိမ့္သျဖင့္ မဆီမဆိုင္ တစိတ္ကိုတAိတ္ 
လုပ္ Aေၾကာင္းျပ Aာဏာသိမ္းခဲ့ေသာ Aာဏာသိမ္းမႈျဖစ္သည္။ 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တတိယAႀကိမ္ Aာဏာသိမ္းမႈသည္ ျပည္သူတရပ္လံုးပါဝင္သည့္ ဒီမုိကေရစီAေရးေတာ္ပံု 
ႀကီးမွ ရဟန္းရွင္ျပည္သူေက်ာင္းသား ၃၀၀၀ ေလာက္ကို သတ္ျဖတ္သိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာ Aာဏာသိမ္းမႈ 
ျဖစ္သည္။ 
၁၉၉၀ ခုႏွစ္ စတုတၳAႀကိမ္ စစ္တပ္Aာဏာသိမ္းမႈသည္ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ သူ႔လူAရႈံးႀကီးရႈံးသျဖင့္ 
ေရြးေကာက္ခံပါတီကို Aေၾကာင္းAမ်ဳိးမ်ဳိးျပဳ၊ လႊတ္ေတာ္မေခၚ၊ AာဏာမAပ္၊ ႏိုင္ငံေရးလည္မ်ဳိညွစ္ 
ထားခဲ့ေသာ Aာဏာသိမ္းမႈျဖစ္သည္။ 
Aထက္ပါ Aာဏာသိမ္းမႈမ်ားသည္ ႏွစ္ကာလAပိုင္းAျခား မတူေသာလည္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီး (၁၀) 
ႏွစ္ကာလAတြင္း ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) Aတြင္း မဆီမဆိုင္ Aာဏာရူးခဲ့ေသာ စစ္Aုပ္စုေၾကာင့္ သမိုင္းထပ္တူ 
က်ခဲ့သည့္ Aျဖစ္ဆိုးမ်ားဟု ဆိုရမယ္။ 
ယခု စစ္Aစိုးရ ေၾကညာေမာင္းခတ္ထားေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ပUၥမေျမာက္ သမိုင္းထပ္တူ 
က်ေသာ Aာဏာသိမ္းမႈရလဒ္ဆီသို႔ Uီးတည္ေနသည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲေပ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္ပုံ 
UပေဒAရ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမွာျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ စစ္Aုပ္စု၊ စစ္Aစိုးရက 
ဒီမုိကေရစီAတု Aေရခြံကို ေျပာင္းၿခံဳႏိုင္ေAာင္ ဖန္တီေပးထားသည္။ သမၼတAႂကြင္းမဲ့ Aာဏာကို 
စစ္ဗိုလ္ သို႔မဟုတ္ စစ္ဗိုလ္လက္ထဲေရာက္ေAာင္ ေရးဆြထဲားသည္။ 
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု၏ ထူးျခားခ်က္သည္ မဲAႏိုင္ရရွိမည့္ Aရပ္သားပါတီသက္သက္ ႏိုင္ငံေတာ္Aာဏာ 
မရယူႏိုင္ေAာင္ ေရးဆြထဲားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ရလဒ္ကို ယခုAထကဲ ကေလးက 
Aစ ႀကိဳေျပာလို႔ရေနသည္။ ေျပာလည္းေျပာေနၾကသည္မွာ ေနရာAႏွ႔ံျဖစ္သည္။ စစ္Aုပ္စု စစ္Aစိုးရ၏ 
Aခင္းAက်င္းAရ စစ္Aုပ္စုနဲ႔ သူလက္ေဝခံ Aလိုေတာ္ရိေတြသာ Aႏိုင္ရေတာ့သည္မွာ လယ္ျပင္မွာ 
ဆင္သြားသလို ရွင္းေနသည္။ 
ဤသည္မွာ Aျခားမဲ့မဟုတ္ က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူAတြက္ စစ္Aုပ္စု၊ စစ္Aစိုးရ၊ စစ္Aာဏာရွင္ 
မ်ားက Aဓမၼ ဖန္တီးေသာ ပUၥမေျမာက္ သမိုင္းထပ္တူက်သည့္ စစ္တပ္Aာဏာသိမ္း လုပ္ရပ္တမ်ဳိး 
ပင္ျဖစ္သည္။ 
နားဆင္ရန ္
 
 

ေရၾကည္တေပါက္ တိုက္ခ်င္ပါရဲ ႔    

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး ေသာၾကာ, 17 စက္တင္ဘာ 2010 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔မွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဟဲာ ရက္ေပါင္း (၅၀) ေက်ာ္ 
သာ က်န္ပါေတာ့တယ္။ AခုAခ်ိန္မွာ ဝင္ေရာက္ယွU္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ ပါတီေပါင္းစံုေတြဟာ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းစာရင္းေတြ တင္သြင္းရ၊ စည္းရံုးေရးေတြလုပ္ရနဲ႔ ရက္တိုတိုနဲ႔ မဂ္ဖိုျမန္ေနရွာတယ္။ AဲဒီAထဲမွာ 



ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္းေတြAမ်ားဆံုးတင္သြင္းတဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၊ တစညပါတီရယ္ Aဲဒီပါတီ 
ေတြဟာ Aရွင္ေမြး ေနျခင္းၾကည့္လိုက္တဲ့ ပါတီေတြပါ။ Aဲဒီပါတီေတြဟာ စင္ေပၚကပါတီေတြပါ။ က်န္တဲ့ 
ပါတီေတြဟာ စင္ေAာက္ကပါ။ 

ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကျခင္းAတူတူ စင္ေပၚကပါတီေတြကို စင္ေAာက္ကပါတီေတြက ေမာ့ၾကည့္ေနရ 
ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရး ျမင္ကြင္းက်ယ္ထကဲ ေရြးေကာက္ပြဲရႈ ႔ခင္းကားတခ်ပ္ကို 
Aၾကမ္းမ်U္းလွမ္းၾကည့္တာပါ။ တကယ္ေတာ့ နAဖက သူ႔ရဲ ႔ ျမင္ကြငး္က်ယ္ထမဲွာ Aေ႐ွ႕၊Aေနာက္ 
ေတာင္၊ေျမာက္က ျမင္ႏိုင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြကဲားခ်ပ္ကေလး ေရးဆြျဲပတာပါ။ 

Aဲဒါကိုေတာင္ စစ္ဆင္ေရးမလုပ္တာေတာင္ စီမံခ်က္ေတြခ်မယ္။ စစ္ဆင္ေရးမႈးကိုရွာမယ္။ တပ္မေတြ၊ 
တပ္ရင္းေတြခ်မယ္။ ၿပီးရင္ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ေတာ့တာပဲ။ Aခုလည္း ေရြးေကာက္ပြကဲို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ 
စီမံခ်က္ေတြ ေရးၿပီးၿပီ။ ၂၀၀၈ AေျခခံUပေဒပါပဲ။ Aဲဒီကေန ျမစ္ဖ်ားခံလာၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ 
ဖြဲ႔တယ္။ ေဟာ့ စစ္ဆင္ေရး နဲ႔ တပ္မေတြၾကေတာ့ ရွင္းရွင္းေလး - ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီတဲ့။ Uီးသိန္းစိန္ 
Uကၠဌတဲ့။ တစညကေတာ့ သူတုိ႔နဲ႔ တပ္မတခုပါ။ 

ေနာက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ပထမေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးAဖြဲ႔ေတြလိုပါပဲ ေနာက္ေတာ့လည္း နယ္ျခား 
ေစာင့္ျဖစ္လာမယ့္ Aဖြဲ႔ေတြလို တပါတီ၊ ႏွစ္ပါတီကေန တေယာက္စ ႏွစ္ေယာက္စေလာက္သာ Aေရြးခံ 
ရၿပီး သူတို႔ရဲ ႔ တပ္ရင္းေတြျဖစ္လာမွာပါ။ 

Aဲဒီလို ျမန္မာျမင္ကြင္းက်ယ္ ကားခ်ပ္ႀကီးလို ျပည္သူေတြက ေတြ႔ျမင္ၾကည့္ရႈေနဆပဲါ။ 

Aခု ေရြးေကာက္ပြလဲာၿပီဆုိေတာ့ ပါတီႏိုင္ငံေရးေတြ ထြက္လာခဲ့ၾကတယ္။ ဘယ္ပါတီက ဘာညာပါတီ 
ေတြ ခါးပုိက္ေဆာင္ပါတီေတြ၊ ဘယ္ပါတီေတြက မွတ္ပံုတင္ရ၊ ပါတီစာရင္း Aင္Aားစာရင္းေတြေပးရ။ 
Aခု ေရြးေကာက္ပြဲAတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ တင္ရ။ ခြင့္ျပဳမျပဳေတာင္ ရွိေသးတယ္။ စည္းရံုး 
ေရးAတြက္ ဟိုၿမိဳ ႔သြားရ ဒီၿမိဳ ႔သြားရနဲ႔ ျဖစ္ေနတာ ဒါေတြကို ျပည္သူေတြက လူAခ်င္းခ်င္း သတင္း 
ေဆာင္ၿပီး သိေနၾကတယ္။ 

ကိုယ့္ႏိုင္ငံက မီဒီယာက သိေနတာ မဟုတ္ဘူး။ သတင္းစာ၊ ေရဒီယို၊ တီဗီြေတြကေန တုိ႔ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဟဲ့ဆိုၿပီး ေခတ္Aဆက္ဆက္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြကဲလို ေရးသားထုတ္လႊင့္ေနတာမဟုတ္ဘဲ၊ လူသ 
တင္း လူခ်င္းေဆာင္ရင္ ေနာက္ သူတုိ႔ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ဂ်ာနယ္ေတြကေန သိျမင္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ ခက္ေနတာတခုရွိတယ္။ ျပည္သူေတြက ဘယ္ပါတီက ဘာညာပါတီ၊ နAဖပါတီ။ ဘယ္ပါတီဟာ 
ဘယ္သူေတြရဲ႕ပါတီ ဖဆပလေဟာင္းေတြ။ ပမညတေဟာင္းေတြ၊ ဒီမုိကရက္တစ္ေဟာင္းေတြ၊ Aဲန္ 
Aယ္လ္ဒီေဟာင္းေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားပါတီလက္သစ္ေတြ စသျဖင့္ သိေနၾကေပမယ့္ ဘယ္ၿမိဳ႕မွာ ဘယ္ 
သူေတြၿပိဳင္ၾကမလဲ။ ၿပိဳင္ၾကပါ ဘာညာပါတီေတြAစား ဘယ္သူေတြရဲ႕ပါတီေတြကို မဲေပးရမယ္ဆုိေပ 
မယ့္ ဘယ္သူ႔ေပးရမလဲ ဇေဝဇဝါေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ 



တကယ္ေတာ့ ေက်ာက္စရစ္ ကုန္ေခါင္ေခါင္မွာ Aေတာင္ကြ်တ္ေသာ ႀကိဳးၾကာ ေရရွာမရသလုိ နAဖရဲ ႔ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတဲ့ ဘာမွမရွိတဲ့ ကုန္ေခါင္ေခါင္မွာ Aခုနေျပာတဲ့ ဘယ္သူေတြရဲ႕ ဖဆပလတုိ႔၊ ပမညတ 
တုိ႔ ဒီမုိကရက္တစ္တို႔၊ Aန္Aယ္လ္ဒီေဟာင္းတို႔၊ တုိင္းရင္းသားလက္သစ္တို႔ Aေတာင္ကြ်တ္တဲ့ 
ႀကိဳးၾကာေတြ ေရရွာမရသလိုျဖစ္ေနတဲ့Aခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြက ေရၾကည္တေပါက္ တိုက္ခ်င္ပါရဲ႕  မဲေပး 
ခ်င္ပါရဲ ႔ ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူတုိက္ရမလဲ ျဖစ္ေနေတာ့တယ္။ 

နားဆင္ရန ္
 
 

ေရြးေကာက္ပဲြဟာ ထြက္ေပါက္လား၊ ေထာင္ေခ်ာက္လား 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး တနဂၤေႏြ, 19 စက္တင္ဘာ 2010 

ေဒါက္တာတူးဂ်ာ ဦးေဆာင္တဲ့ ကခ်င္တိုုးတက္ေရးပါတီဟာ Aေစာဆံုုး မွတ္ပံုုတင္ခဲ့တဲ့ ပါတီေတြထဲက 

တစ္ခုုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္မေပးခဲ့ပ 
ါဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ မေပးသလဲဆိုုတာကိုုေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က A 
ေၾကာင္းျပခ်က္ မေပးခဲ့ဘူး။ ထားပါေတာ့။ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ မေပးခ်င္ေနပါ။ တသီးပုဂၢၢလAေနန႔ဲ 
ဝင္ၿပိဳင္ၾကမယ္ေပါ့။ ေဒါက္တာတူးဂ်ာ AပါAဝင္ ကခ်င္Aမ်ိဳးသား ၁၂ ဦးဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲက 
လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားမွာ တသီးပုဂၢၢ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားAျဖစ္ Aမည္စာရင္းတင္သြင္းလိုုက္ၾက 
တယ္။ 

ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က စက္တင္ဘာ (၁) ရက္ကေန (၁၀) ရက္ေန႔Aထိ စီစစ္ပါတယ္။ စိစစ္ၿပီးတဲ့ 
Aခါမွာေတာ့ ေဒါက္တာတူးဂ်ာ AပါA၀င္ တစ္သီးပုုဂလကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း (၁၂) ဦးလံုုးကိုု 
ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ခြင့္ ျငင္းပယ္လိုုက္ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။ ဘယ္Uပေဒနဲ႔ ညိစြန္းလိုု႔ပါလဲ။ ထံုုးစံA 
တိုုင္း  ဘာAေၾကာင္းျပခ်က္မွ မေပးပါ။ ဘာAေၾကာင္းျပခ်က္မွလည္း မေပးႏိုုင္ပါ။ Aမွန္ တကယ္ေတာ့ 
တိက်ခိုင္လံုုတဲ့ Aေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးဖိုု ႔လိုုAပ္ပါတယ္။ 

ေဒါက္တာတူးဂ်ာတိုု႔ကိုု ဘာ့ေၾကာင့္ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ခြင့္ မျပဳသလဲ။ ဘာ့ေၾကာင့္ပယ္ခ်ရသလဲဆိုုတဲ့ 
Aေျဖက ရိုုးရိုုးေလးပျဲဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာတူးဂ်ာတိုု႔ဟာ ကခ်င္လူထုုကိုု ကိုုယ္စားျပဳလိုု႔ပါပဲ။ ကခ်င္ 
လူထုုက ေထာက္ခံတဲ့ သူေတြျဖစ္ေနလိုု႔ပါပဲ။ ပိုုရွင္းေAာင္ ေျပာရရင္ေတာ့ Aာဏာသိမ္း Aစိုုးရေခါင္း 
ေဆာင္ေတြနဲ႔ စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားတဲ့ ၾကံ့ခိုုင္ေရးပါတီရဲ႕ ကိုုယ္စားလွယ္ေတြ 
ဟာ  ေဒါက္တာတူးဂ်ာတို႔ကိုု  မယွU္ႏိုုင္ပါဘူး။ Aဲ့ဒီၾကံ့ခိုုင္ေရးပါတီနဲ႔ ေဒါက္တာတူးဂ်ာတိုု႔ ယွU္ၿပိဳင္ 
Aေရြးခံၾကရင္ ကခ်င္လူထုုက ကိုုယ္က်ိဳးရွာ၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေတြ Aလဲြသံုုးစားလုုပ္ေနၾကတဲ့ ၾကံ့ခိုုင္ 
ေရးပါတီတျဖစ္လဲ လူမိုုက္Aသင္း ကိုု မဲေပးၾကမွာမဟုုတ္ပါဘူး။ ဒါသပိ္ေသခ်ာတဲ့ Aခ်က္ပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ 
ျပည္သူလူထုုက Aျပည့္Aဝ ယံုုၾကည္မႈရိွတဲ့ သူေတြကိုု ဖယ္ရွားလိုုက္ၿပီး ၾကံ့ခိုုင္ေရးပါတီ ၿပိဳင္ဖက္ကင္း 
ေAာင္ Aႏိုုင္ရေAာင္လုုပ္လိုုက္တာပါ။ 



ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ရဲ႕ ျဖဳတ္ပယ္မႈေတြဟာ ေဒါက္တာတူးဂ်ာတိုု႕နဲ႔တင္ ၿပီးသြားမွာမဟုုတ္ပါဘူး။ 
ေနာက္ထပ္ ... ေနာက္ထပ္ ျဖဳတ္ပယ္မႈေတြ လာAံုုးမွာပါ။  ဘယ္လိုု လူေတြAတြက္လဲ ဆိုုရင္ေတာ့ 
ဒီမိုုကေရစီAေရးကိုု Aမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္မယ့္သူေတြ။ ၾက့ံခိုုင္ေရးပါတီကိုု ယွU္ၿပိဳင္ စိန္ေခၚႏိုုင္မယ့္ 
သူေတြ၊ န.A.ဖ  Aစိုုးရက ခါးပိုုက္ထထဲည့္လိုု႔ မရတဲ့သူေတြ၊ ၿပးီေတာ့ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုုက ယံုု 
ၾကည္ေထာက္ခံသူေတြေပ့ါ။ 

ေရြးေကာက္ပဲြ Uပေဒေတြမွာ ညစ္ကြက္Aထပ္ထပ္ က်န္ေနပါေသးတယ္။ မဲဆြယ္စည္းရံုုးစU္ ကာလမွာ 
တိုု႔တာ၀န္Aေရးသံုုးပါးထကဲ တပါးပါးကိုု က်ဴးလြန္မိရင္ေသာ္လညး္ေကာင္း၊ စစ္တပ္(န.A.ဖ)ရဲ႕ ကိုုယ္ 
က်ိဳးစီးပြားရွာမႈမ်ား၊ ကေမာက္ကမ လုုပ္ရပ္မ်ားနဲ႕Aတူ Aာဏာသက္ဆိုုးရွည္ေရးAတြက္ ဖိႏွိပ္ညွင္း 
ပန္း၊ ဗိုုလ္က်စိုုးမိုုးမႈမ်ားAေၾကာင္း တလံုုးတေလ ေယာင္ယမ္းေျပာဆိုုမိရင္၊ ေနာက္ဆံုုး မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူ 
ေတြက ေရြးျခယ္တင္ေျမွာက္လိုုက္လိုု႔ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီဆိုုရင္ေတာင္ (ေငြစာရင္း) ဆိုုတာ 
နဲ႔ မၿငိၿငိေAာင္ လုုပ္လိုု ႔ရပါေသးတယ္ဗ်ာ။ 

ဒါ့ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ၾကမယ့္ ပုုုဂၢၢိဳလ္မ်ား စU္းစားသင့္လွပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္Aခ်ိန္ကုုန္၊ လူပန္း ခံ 
ေနၾကမွာလဲ။ တရားမွ်တမႈလည္းမရိွ။ ဒီမိုုကေရစီAတြက္ဦးတည္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြလည္းမဟုုတ္။ A 
ေျပာင္းAလဲဆိုုတာလဲ ျမဴတစ္မႈန္စာမွ် မေတြ႕ရႏိုုင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ  ဘာလိုု႔မ်ားAိမ္ျဖည့္ ၀င္ကစား 
ေပးေနၾကမွာလဲ။ ေက်ာခ်ေနတာေတာင္ ဓါးျပမွန္းမသိၾကေသးတာ Aံ့စရာပဲ။ စU္းစားၾကပါ။ ဆရာ့ 
ဆရာႀကီးေတြ၊ နာမည္ရ ေဆာင္းပါးရွင္ႀကီးေတြ၊ ႏိုုင္ငံေရး ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာသူဆိုုသူႀကီးေတြ ေျပာသလိုု 
Alternative ေလးမ်ား စU္းစားၾကပါA ံုုး။ 

ေရြးေကာက္ပဲြဝင္တဲ့ နည္းလမ္းတခုုပဲရိွပါသလား။ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ A မွန္တကယ္ ထြက္ေပါက္လား၊ 
သိုု႕႔တည္းမဟုုတ္ ေထာင္ေခ်ာက္လားဆိုုတာေတာ့ မၾကာမီ နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႕ ေတြ႕ၾကရေတာ့မွာပါ။ 

နားဆင္ရန ္

မွ်မွ်တတ မျဖစ္မယ့္ ႏုိဝင္ဘာ (၇) ရက္ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး တနဂၤေႏြ, 19 စက္တင္ဘာ 2010 

စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ ေန႔စဲြနဲ႔ ထုတ္ေ၀တဲ့ A စိုးရ သတင္းစာေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဝဲင္မယ့္ ပါတီေတြ 
ကို ေရဒီယိုနဲ႔ ရုပ္ျမင္သံၾကားကေန ေဟာေျပာစည္းရံုးခြင့္ ေပးမယ္လို႔ ေၾကညာသြားပါတယ္။ တဆက္ 
တည္းမွာပဲ သူတို႔ သတ္မွတ္ေပးတဲ့ ရက္ေပါင္း (၆၀) A တြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီA ျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ ဆက္လက္ 
ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိလို႔ဆိုၿပီး ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြမဲွာ မAဲ ျပတ္A သတ္နဲ႔ A ႏိုင္ရခဲ့တဲ့ NLD A ပါA ၀င္ 
ပါတီ ငါးခုနဲ႔၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြAဲ တြက္ ပါတီA င္A ားစာရင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း မတင္ျပ 
ႏိုင္တဲ့ ပါတီ ငါးခုကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္မွာ ၀င္ေရာက္ 
ယွU္ၿပိဳင္ၾကဖို႔က ပါတီေပါင္း (၃၇) ခုနဲ႔ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတခ်ိဳ႕ (စာရင္းA ရ ၃၄ Uီးလို႔ 
ဆိုပါတယ္) ပဲ က်န္ပါတယ္။ 
A စိုးရရဲ႕ ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကေန ေဟာေျပာစည္း႐ံုးခြင့္မွာ ၃၀ ရက္ ၁၀ လ ၂၀၁၀ ေန႔A ထိလို႔ 
ေဖာ္ျပထားေပမဲ့ ဘယ္ေန႔က စတင္ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါဘူး။ ပုဂၢလိပိုင္ဂ်ာနယ္ တခုမွာ 



ေတာ့ ၂၄-၉-၂၀၁၀ ကေန ၃၀-၁၀-၂၀၁၀ A ထိ ရက္ေပါင္း (၃၇) ရက္A တြင္း ပါတီ (၃၇) ပါတီကို 
တေန႔ကို ႏွစ္ပါတီႏႈန္းနဲ႔ ႏွစ္ႀကိမ္စီ A လွည့္က် ထုတ္လႊင့္ခြင့္ ျပဳမယ္ဆိုတဲ့ ဇယားခ်ပ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ 
ထားပါတယ္။ A ဲဒီ ေၾကညာခ်က္ထမဲွာ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြA တြက္ ေရဒီယို 
႐ုပ္ျမင္သံၾကား ေဟာေျပာစည္း႐ံုးခြင့္ မပါပါဘူး။ ဝင္ေရာက္ ယွU္ၿပိဳင္ၾကမွာခ်င္း A တူတူ A ခြင့္A ေရး 
တန္းတူမရသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ 
ဒီ့A ျပင္ (၁၅) မိနစ္စာ တႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ ထုတ္လႊင့္ခြင့္ ရယံုနဲ႔ မလံုေလာက္ဘူးဆိုတာေတာ့ A ထူး 
ေျပာစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ၾကံ့ဖြံ႕နဲ႔ တ.စ.ည ကလြဲရင္ က်န္တဲ့ ပါတီေတြ A တြက္က သီခ်င္းေရးဆရာ 
ရွာဖို႔၊ A ဆိုရွင္ ငွားဖို႔၊ သီခ်င္းတိုက္ဖို႔၊ A သံသြင္းဖို႔၊ သီခ်င္းကို ဆင္ဆာခြင့္ျပဳခ်က္ ေစာင့္ရမွာတို႔နဲ႔ 
သိပ္မလြယ္လွပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ (၁၅) မိနစ္A တြင္းမွာပဲ ေဟာေျပာ စည္း႐ံုးမယ့္ စာသားေရာ၊ သီခ်င္းေရာ 
ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွု ျဖစ္မွာပါ။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕စည္းမ်U္း စည္းကမ္းေတြထမဲွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေA းခ်မ္း 
သာယာေရးကို ထိခိုက္ေစတာတို႔၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ထိခိုက္ေစတာတို႔ ဆိုတာ 
ဘာရယ္A တိA က် မေျပာထားဘဲ မႀကိဳက္ရင္ မႀကိဳက္သလို တားျမစ္ ပိတ္ပင္ခြင့္ ရွိေနတာေပါ့။ မတရား 
တဲ့ Uပေဒ စည္းမ်U္း၊ စည္းကမ္းေတြ ေA ာက္ကပဲ ရသေလာက္ လုပ္ေနရတဲ့ သေဘာလို႔ ဆိုရမွာပါ။ 
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (Uကၠ႒) Uီးသုေ၀က ဂ်ာနယ္တခုနဲ႔ A င္တာဗ်ဴးမွာ ေငြေၾကးA ခက္A ခဲေၾကာင့္ (၄၉) 
Uီးပဲ ဝင္ၿပိဳင္ဖို႔ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာေနတဲ့A ခ်ိန္မွာ၊ ၾကံ့ဖြံ႕က ထုတ္ေ၀မယ့္ ပါတီသတင္း စာေစာင္က 
A ပတ္စU္ ေစာင္ေရ တသိန္း ႐ိုက္ႏွိပ္ ျဖန္႔ေ၀မယ္ဆုိေတာ့ ဓန A င္A ားခ်င္း၊ ဘယ္ေလာက္ ကြာေနလဲ 
ဆိုတာ ရွင္းေနပါၿပီ။ ၾကံ့ဖြံ႕ကလြၿဲပီး က်န္တဲ့ပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ A ေနနဲ႔ 
ကိုယ္ဝင္ၿပိဳင္မယ့္ မဲဆႏၵနယ္မွာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူUီးေရ ဘယ္ေလာက္ရွိမွန္း မသိႏိုင္ၾကပါဘူး။ သိေA ာင္ 
လုပ္ဖို႔လည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ၾကံ့ဖြံ႕က လက္ရွိ A ာဏာရ A စိုးရျဖစ္ေနေတာ့ သူတို႔လက္ထမဲွာ A ခ်က္A  
လက္ A ားလံုး ရွိထားတယ္။ တA ိမ္တေယာက္ မလာမေနရ ဆင့္ေခၚလို႔လည္း ရတယ္။ ဒါက A ာဏာနဲ႔ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ဘယ္ေလာက္ ကြာတယ္ဆိုတာ ရွင္းမေနဘူးလား။ 
ပိုဆိုးတာက စက္တင္ဘာ (၁၇) ရက္ေန႔ထုတ္ A စိုးရ သတင္းစာေတြထမဲွာ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏိုင္ 
မယ့္ ေနရာမ်ား စာရင္း ပါလာပါတယ္။ လံုျခံဳေရးA ရလို႔ A ေၾကာင္းျပထားပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ တိုင္းျပည္က 
န.A .ဖ ေျပာသလို တကယ္ ေA းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေနတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူးလား ေမးခြန္း ထုတ္ရပါလိမ့္မယ္။ 
မက်င္းပႏိုင္တဲ့ နယ္ေျမတခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ရန္ကုန္နဲ႔ သိပ္မေဝးလွတဲ့ က်ဳိက္ထို၊ ဘီးလင္းထမဲွာေတာင္ ရွိတယ္။ 
ကရင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတြမွာလည္း A မ်ားႀကီးပဲ။ ကိုယ့္ေဒသ ေထာက္ခံမႈကို 
A ားထားၾကရမယ့္ လူမ်ဳိးစု ပါတီေတြ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ ၾကံ့ဖြံ႕က A ာဏာလက္ဝယ္ ရွိေနတာဆို 
ေတာ့ နယ္လွည့္ခရီးေတြ သြားရင္ျဖစ္ေစ၊ A စည္းA ေ၀ေတြမွာ ျဖစ္ေစ၊ လမ္းဖြင့္ပြဲ၊ တံတားဖြင့္ပြဲေတြမွာ 
ျဖစ္ေစ တရားဝင္ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးခြင့္ ရေနတာ ၾကာပါၿပီ။ က်န္တဲ့ ပါတီေတြသာ (၇) ရက္ႀကိဳၿပီး 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရတာတို႔၊ A ခ်ိန္ေနရာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြတို႔နဲ႔ ေဘာင္ခတ္ခံထားရတာပါ။ 
ဒါ့ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ႏို္၀င္ဘာ ၇ ရက္မွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ A ခင္းA က်င္းႀကီး တခုလံုးကို ျခံဳၿပီး 
ၾကည့္လိုက္ရင္ A ေျပးၿပိဳင္ပြဲ တခုမွာ ၾကံ့ဖြံ႕ကို A ေၾကာေပးထားရတဲ့A ျပင္၊ က်န္တဲ့ပါတီေတြက 
ေျခက်င္းခတ္ၿပီး ဝင္ေျပးရမွာလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္လို႔ပဲ ဆိုရမွာပါ။ 
နားဆင္ရန ္
 



နA ဖ ရဲ႕ A တြင္းသေဘာ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး           A ဂၤါ, 21 စက္တင္ဘာ 2010 

A ခုခ်ိန္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၾကမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္း တင္သြင္းၿပီးသြားၾကပါၿပီ။ ၾကံ့ဖြံ႕က 
လႊတ္ေတာ္ သံုးရပ္လံုး၊ ႏိုင္ငံA ဝွမ္းမွာ ရွိတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ A ားလံုးမွာ A ျပည့္ဝင္ႏိုင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ 
ပါတီပါ။ တ.စ.ည က ဒုတိယပါ။ သူတို႔ ႏွစ္ခုကို ဖယ္လိုက္ရင္ က်န္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ A င္A ားစု ပါတီေတြ၊ 
လူမ်ဳိးစု ပါတီေတြ ေပါင္းရင္ေတာင္မွ ၾကံ့ဖြံ႕ရဲ႕ သံုးပံု တပံုေတာင္ မျပည့္ပါဘူး။ A ိမ္ျဖည့္ဝင္ကစားရသလို 
ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ပိုၿပီး ေပၚလြင္္ေနပါၿပီ။ 
ေရြးေကာက္ပြဲ Uပေဒမွာ ပါတီေတြ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ခြင့္ မရွိဘူးဆိုတာမ်ဳိး ျပ႒ာန္းမထားေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီ 
A င္A ားစု ပါတီေတြနဲ႔ လူမ်ဳိးစု ပါတီေတြ မဟာမိတ္ဖြဲ႕၊ လူA င္A ား ျဖန္႔ၿပီး ၾကံ့ဖြံ႔ကို လိုက္ၿပီးယွU္မွာ 
စိုးတဲ့A တြက္ ေကာ္မရွင္႐ံုးက မဟာမိတ္ မဖြဲ႕ရဘူးလို႔ ႏႈတ္နဲ႔ ညႊန္ၾကားပါတယ္။ 
ဒီေတာ့ ကိုယ့္ဘက္က A င္A ားနည္းရတဲ့A ထဲ၊ ၀င္ႏိုင္တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေတြ က်ေတာ့လည္း A ခ်င္းခ်င္း 
ျပန္ၿပိဳင္ရသလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ပါတီေတြကလည္း မတရားမွန္း သိရက္နဲ႔ ေခါင္းငံုၿပီး ၀င္ၿပိဳင္ၾကရ 
ေတာ့မယ္လို႔ စိတ္ဒံုးဒံုး ခ်လိုက္ဟန္ တူပါတယ္။ A စိုးရက ဘာေျပာေျပာ ေခါင္းငံု႔ခံေနၾကတာပဲ 
ေတြေနရပါတယ္။ တကယ္တန္းဆိုရင္ ဒီလိုA ခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ၀င္မၿပိဳင္ေတာ့ဘဲ ေရြးေကာက္ပြကဲေန 
ႏုတ္ထြက္ရမွာပါ။ ပါတီဖ်က္မယ္ဆိုလည္း ဖ်က္ေပါ့။ မဖ်က္လည္း ဘယ္ပါတီမွ ဆက္ရပ္တည္ႏိုင္ 
ေလာက္တဲ့ A ားမရွိပါဘူး။ A ေႏွးနဲ႔ A ျမန္ပါပဲ။ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးရဲ႕ တရုတ္ျပည္ခရီးစU္A ၿပီး သံတမန္ A သိုင္းA ဝိုင္းကေန သတင္းတခု ထြက္လာပါ 
တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံတကာက ဝင္စြက္ဖက္တာကို လက္မခံေပ 
မဲ့ ႏိုင္ငံတကာက ေရြးေကာက္ပြကဲို A သိA မွတ္ မျပဳမွာကိုေတာ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိတယ္ဆိုတာပါ။ A တြင္း 
ပိုင္းက ထြက္လာတဲ့ သတင္းလို႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိA ေနA ထားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ တရားဝင္မႈ/မဝင္ 
မႈကို A ဓိက ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္တာက ဒီမိုကေရစီ A င္A ားစု ပါတီေတြ၊ လူမ်ဳိးစုပါတီေတြက ေရြးေကာက္ပြဲ 
မဝင္ေတာ့ဘူး ဆိုၿပီး တၿပိဳင္တည္း ေၾကညာတာနဲ႔၊ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ မဲသြားမေပးဘဲ 
ဆန္႔က်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေရြးေကာက္ပြႀဲကီး ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ က်င္ပႏိုင္တယ္ ဆိုတာမ်ဳးိ ျဖစ္ေA ာင္လို႔ A စိုးရရဲ႕ ေဒါက္တိုင္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြက ပါတီေလးေတြကို ဆယ့္ငါးသိန္းမ်ဳိး၊ သိန္းႏွစ္ဆယ္မ်ိဳး A လွဴေငြထည့္ 
ၿပီး ေျမႇာက္ေပးတာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိေနတာပါ။ NLD က လြလဲို႔ A ားလံုးဝင္ၿပိဳင္ၾကပါတယ္ ဆိုတာမ်ဳိး 
ႏိုင္ငံတကာက A ထင္ခံရဖို႔ သူတို႔က သိန္းငါးရာ၊ တစ္ေထာင္ေလာက္ သံုးၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ တရားဝင္မႈ 
ကို ဝယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 
နားဆင္ရန္ 
 

ေက်ာခိုင္း ထြက္လာၾကပါ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး ဗုဒၶဟူး, 22 စက္တင္ဘာ 2010 



မၾကာခင္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ စတင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္A စိုးရက သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ စနစ္တက် 
စီစU္ၿပီးမွ လုပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြပဲဲ ျဖစ္ပါတယ္။ A ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္A တြင္း ပထမဆံုးလုပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ 
လို႔ ေျပာလို႔ရသလို A ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္လံုးလံုး လိုသလို ပံုေဖာ္ထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု A ေျခခံUပေဒA ေပၚမူတည္ 
ၿပီး စစ္တပ္A ာဏာ တရား၀င္ ျဖစ္ေရး၊ A နာဂတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကကို စစ္တပ္က ဆက္လက္ 
ႀကိဳးကိုင္ႏိုင္ေရးA တြက္ တစ္ဖက္သတ္ A ေပၚစီးယူၿပီး လုပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီA ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး A ထင္ရွားဆံုး၊ သိသာျမင္သာ A ျဖစ္ဆံုးကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား Uီးေဆာင္တဲ့ 
ၾကံ့ဖြံ႕A သင္းကို ၾကံ့ဖြံ႕ပါတီA ျဖစ္ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ ေျပာင္းလၿဲပီး ေရြးေကာက္ပြဝဲင္ဖို႔ လုပ္တဲ့ 
A ခ်က္ပါပဲ။ A ရွက္သိကၡာ မရွိတဲ့ေနရာမွာ သူတို႔ျပဌာန္းထားတဲ့ Uပေဒကိုေတာင္ သူတို႔ မလိုက္နာႏိုင္တဲ့ 
A ထိပါပဲ။ ဝန္ထမ္းမ်ား ပါတီႏိုင္ငံေရး ကင္းရွင္းရမယ္လို႔ စစ္A ုပ္စု A ာဏာသိမ္းယူစU္က Uပေဒျပဌာန္း 
ခဲ့ပါတယ္။ A ခု ၾကံ့ဖြံ႕ပါတီဝင္ သန္း (၂၂) သန္းေက်ာ္ထမဲွာ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းက တဝက္ေလာက္ ပါေနတာ 
ပါ။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာA ေၾကာင္းA ခ်က္မွ ထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းတာ မရွိပါဘူး။ A ဲဒီ ပါတီဝင္A င္A ား 
ေတြရဲ႕ မAဲ ပါA ၀င္ မတရားေသာ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုသံုးၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ A ႏိုင္ရေရးကို ရတဲ့ပံုစံနဲ႔ 
ယူၾကၿပီး စစ္A ုပ္စု A ာဏာတည္ျမဲေA ာင္ လုပ္ၾကမွာပါ။ 
ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီဟာ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္လံုးA တြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေပါငး္ (၁၀၀၀) ေက်ာ္နဲ႔ ပါ၀င္ယွU္ 
ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ A တိုက္A ခံေတြထကဲ တစည ပါတီကို ဖယ္ၿပီး က်န္ပါတီA ားလံုးရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေတြကို ေပါင္းရင္ေတာင္ ႀကံ့ဖြံ႕ရဲ႕ တဝက္ မရွိပါဘူး။ ဒီA ခ်က္က ဘာကို ျပသလဲဆိုရင္ တခ်ဳိ႕ပါတီေတြ 
ေျပာေျပာေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဝဲင္ၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ဆင္မယ္ဆိုတဲ့ A ခ်က္ဟာ ဘယ္လိုမွ 
မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာကို သိသာေစပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထကဲ ကိုယ္စားလွယ္A ားလံးုရဲ႕ ႏွစ္ဆယ္ရာခိုင္ 
ႏႈန္းရွိမွ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဖို႔ A ဆိုတင္သြင္းခြင့္ ရွိတာပါ။ ျပင္မယ္ မျပင္ဘူး စU္းစား ဆံုးျဖတ္တဲ့ A ဆင့္မဟုတ္ 
ပါဘူး။ A ဆိုတင္သြင္း႐ံု တင္သြင္းခြင့္ပဲ ရွိတာပါ။ 
A တိုက္A ခံ ကိုယ္စားလွယ္ A ားလံုး ေရြးေကာက္ပြမဲွာ A ႏိုင္ရရင္ေတာင္ လႊတ္ေတာ္ထမဲွာ ႏွစ္ဆယ္ 
ရာခိုင္ႏႈန္း မရွိေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္လို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ၂၀၀၈ 
ဖြဲ႕စည္းပံုကို မျပင္ႏိုင္သမွ် ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဟာ စစ္ဗိုလ္္ခ်ဳပ္၊ စစ္A ုပ္စုေတြရဲ႕ လက္ထမဲွာပဲ ရွိေနUီးမွာပါပဲ။ 
A တိုက္A ခံ ပါတီေတြရဲ႕ A ေနA ထားက ေရြးေကာက္ပြမဲွာ ႏိုင္ဖို႔ကလည္း မေသခ်ာ၊ ႏိုင္ခဲ့ျပန္ရင္လည္း 
ကိုယ္A င္A ားက တစ္ဘက္ရန္သူကို တိုက္ခိုက္ A ႏိုင္ယူႏိုင္တဲ့ A ေျခA ေနလည္း မရွိ။ လႊတ္ေတာ္ထဲ 
က ခံုတခံုမွာ ဝင္ထိုင္ၿပီး ေပးတာယူ၊ ေကၽြးတာစား၊ လက္ညႇိဳးေထာင္ ေခါင္းၿငိမ့္လုပ္ရတဲ့ ႐ုပ္ေသး A မတ္၊ 
စစ္A ာဏာရွင္ေတြ A လိုက် လိုက္လုပ္ရတဲ့ ခိုင္းဖတ္ A မတ္ေတြပဲ ျဖစ္လာဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ 
ျပည္သူလူထုေတြ A ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္လံုးလံုး ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီက ဘယ္လိုရေတာ့မွာလဲ။ 
ဒီA ေနA ထားနဲ႔ကေတာ့ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ဒီမိုကေရစီ မရႏိုင္ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလဲ ျမန္မာလူထုက 
ေတာ့ စစ္ကၽြန္ပဲ ျဖစ္ေနရUီးမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ 
ဒီA ေျခA ေနမွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။ A တိုက္A ခံ A င္A ားစု A ားလံုးစU္းစားၾကပါလို႔ 
တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ A ေကာင္းဆံုးကေတာ့ စစ္A ာဏာရွင္စနစ္ တရားဝင္ တည္ရွိေရးA တြက္ 
စစ္A ုပ္စုက မျဖစ္မေန လုပ္ခ်င္ေနတဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြကဲို A တိုက္A ခံပါတီA ားလံုးက သပိတ္ 
ေမွာက္ၿပီး ေက်ာခိုင္း ထြက္လာၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ဒီနည္းလမ္းကပဲ မၾကာခင္ 
က်င္းပေတာ့မယ့္ ေရြးေကာက္ပြကဲို ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ေစၿပီး ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ စစ္A ုပ္စု 
A က်ပ္႐ိုက္ေစႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 



နားဆင္ရန္ 
 

၉၉.၉% A ႏိုင္ရရွိ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး ဗုဒၶဟူး, 22 စက္တင္ဘာ 2010 

နိုဝင္ဘာ (၇) ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဝင္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ ပါတီေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမA သီးသီးမွာ မဲဆြယ္ 

စည္းရံုးမႈေတြ စတင္ေနၾကပါၿပီ။ A ဲ့ဒီပါတီေတြထမဲွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းA မ်ားဆံုးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ 
သံုးရပ္လံုးမွာ တနိုင္ငံလံုး A တိုင္းA တာနဲ့ ပါဝင္A ေရြးခံမယ့္ ပါတီကေတာ့ A ားလံုးသိၾကတဲ့A တိုင္း 
ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဆိုတာ ၁၉၉၃ ခုနွစ္ကတည္းက ဖဲြ႔စည္းခဲ့တဲ့ လူမႈေရးA သင္းA မည္ခံ ႀကံ့ခိုင္ေရးနဖဲြ႔ံၿဖိဳး 
ေရးA သင္းကို ပါတီA သြင္ေျပာင္းခဲ့တဲ့ ပါတီျဖစ္ပါတယ္။ ႀကံ့ခိုင္ေရးA သင္းရဲ့ A ေမြA ားလံုးကို ဆက္ခံ 
တယ္ဆိုတဲ့A တိုင္း A သင္းပိုင္ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြ၊ ေျမယာA ေဆာက္A A ံု၊ ေမာ္ေတာ္ယာU္ စသည့္ 
ပိုင္ဆိုင္သမွ် A ားလံုးကို လဲႊေျပာင္းရယူခဲ့တဲ့ပါတီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းA ားျဖင့္ နိင္ငံေတာ္ပိုင္ 
ပစၥည္း၊ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းေတြကို လဲႊေျပာင္းရယူ A သံုးခ်ေနတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ 

ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။ A ေျဖကရွင္းပါတယ္။ စတင္တည္ေထာင္စU္က လူမႈေရးA သင္းလို႔ A မည္ခံခဲ့ပါတယ္။ 
နိင္ငံေတာ္ A ႀကီးA ကနဲဲ႔ A စိုးရA ာဏာပုိင္ A ဖြဲ႔A စည္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ 
ေငြ၊ ျပည္သူပိုင္ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၆ဝဝဝ မတည္ထည့္ဝင္ခဲ့တာပါ။ A ဖဲြ႔ဝင္ေတြA ျဖစ္ ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္သူ၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားပါမက်န္၊ နိုင္ငံဝန္ထမ္းA ားလံုးကို မဝင္မေနရ A သင္းဝင္ေစခဲ့တာ 
လည္းျဖစ္ပါတယ္။ A သင္းဝင္ေၾကးနဲ႔ နစ္စU္ေၾကးေတြ ေပးခဲ့ၾကရတယ္။ 

ေဟာ ... A ခုေတာ့ A ဲ့ဒီေငြေၾကး ရန္ပံုေငြေတြနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္သမွ်A ားလံုးကို ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ေမာင္ပိုင္စီး 
သြားခဲ့ပါၿပီ။ A ဲ့ဒီလို ေမာင္ပိုင္စီးသြားတာ၊ လဲႊေျပာင္းရယူသြားတာဟာ တရားဝင္ပါရဲ့လား။ မွ်တမႈေရာရိွ 
ပါသလား။ တခါေရြးေကာက္ပဲြ Uပေဒပါ A ခ်က္ေတြနဲ႔ေရာ ညီညြတ္ပါရဲ့လား စတဲ့ ေမးခြန္းေတြ 
တသီႀကီးေပၚလာပါေတာ့တယ္။ 

မွ်တမႈရိွ မရိွ၊ Uပေဒနဲ႔ ညီမညီေတာ့ မသိပါ။ ခုတေလာ ဂ်ာနယ္ေတြထမဲွာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ေဒသခံ 
ျပည္သူေတြ၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို ေငြထုတ္ေခ်း ေနတဲ့သတင္းေတြဖတ္ေနရ၊ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ 
ပိုၿပီးတိတိက်က်ေျပာရရင္ေတာ့ ၂ဝ၁ဝ စက္တင္ဘာလ (၁ဝ) ရက္ေန႔ ထုတ္ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္မွာ 
ေရြးေကာက္ပဲြA ႀကိဳကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
A တြင္းရိွ လယ္သမားမ်ားကို က်ပ္သိန္းေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ထုတ္ေခ်း'' ဆိုတဲ့ ေခါင္းစU္နဲ႔ သတင္းတ 
ပုဒ္ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ သိန္းေပါင္းရွစ္ေသာင္းတဲ့။ နည္းနည္းေနာေနာ ပမာဏမဟုတ္ပါ။ ဒါက ရန္္ကုန္ 
တိုင္းတခုတည္းမွာ ထုတ္ေခ်းသံုးစဲြတဲ့ ပမဏပါ။ တနိုင္ငံလံုး A တိုင္းA တာနဲ႔ဆို က်ပ္သိန္းေပါင္း 
ဘယ္နွစ္သိန္းမ်ားရိွ္မလဲဆိုတာ စU္းစားသာၾကၾကည့္ပါေတာ့။ 



ဒီေလာက္မ်ားျပားတဲ့ ေငြေတြဘယ္ကရပါသလဲ။ ၁၉၉၃ ခုနွစ္ကတည္းက ႀကံ့ခိုင္ေရးA သင္းကို တည္ 
ေထာင္ခဲ့တာပါ၊ ဘာ့ေၾကာင့္ A ခုမွ ေငြေတြထုတ္ေခ်းရတာလဲ၊ ၂ဝ၁ဝ က်မွပဲ လူမႈေရးစိတ္ဓာတ္ေတြ 
ႏိုးၾကားၿပီး ျပည္သူ႔A က်ဳိးကို သယ္ပိုးခ်င္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာရတာလဲ၊ A ေျဖက ေဗဒင္ေမးေနစရာ 
မလိုေA ာင္ရွင္းပါတယ္။ မဲရခ်င္လို႔ပါ။ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ နိုင္ခ်င္လို႔ပါ။ A ခုလို ေရြးေကာက္ပဲြေA ာင္နိုင္ 
ေရးA တြက္ မဲဆြယ္ စည္းရံုးတဲ့A ေနနဲ႔ A ခုလိုက်ပ္သိန္းေပါင္း ေသာငး္နဲ႔ခီ် သံုးစဲြခြင့္ေရာ ရိွပါသလား။ 
ေရြးေကာက္ပဲြ Uပေဒက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တေယာက္A တြက္ ေရြးေကာက္ပဲြ A သံုးစရိတ္ကို 
က်ပ္သိန္းတစ္ရာသာ A သံုးျပဳရမယ္လို႔ ကန္႔သတ္ထားရံုတင္မကပါဘူး။ A ဲ့ဒီေငြဟာ ဘယ္ကလာသလဲ။ 
ဘယ္ကရသလဲဆိုတာ စာရင္းျပၾကရမွာပါ။ တနည္းA ားျဖင့္ ေငြျဖဴျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္မယ့္ ပါတီေတြထမဲွာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဟာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
A မ်ားဆံုး၊ ဒါA ျပင္ စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားၿပီး A စိးုရA ဖဲြ႔ဝင္ ဝန္္ႀကီး၊ ဝန္ကေလး 
ေတြ ဦးေဆာင္ေနတာမို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကလည္း A ရိွဆံုးဆိုတာ ရွင္းေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ 
က်င္းပမယ့္ရက္ဟာ နိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ဆိုေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြA ေျဖက A ခုကတည္းက ထြက္ေနၿပီ 
လို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။ ၉၉.၉% နဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက A နိုင္ရရိွသြားေၾကာင္းပါဗ်ာ။ 

နားဆင္ရန္ 
 

ၾကက္ေျခခတ္ မဲ ထည့္ႏိုင္တယ္ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး ၾကာသပေတး, 23 စက္တင္ဘာ 2010 

က်ေနာ္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့လူေတြက လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္လို မထဲည့္သင့္သလဲ က်ေနာ္ဆီက A ႀကံ 
Uာဏ္ ေတာင္းၾကပါတယ္။ က်ေနာ္က လက္ရွိေနထုိင္ရတဲ့ ကိုယ့္A ေျခA ေနကို ႀကိဳက္သလား မႀကိဳက္ 
သလားကို A ရင္ စU္းစားခိုင္းပါတယ္။ 

ဒီေန႔ က်ေနာ္တို႔ ရေနတဲ့ ဝင္ေငြနဲ႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္း၊ က်ေနာ္တုိ႔ ေနရထိုင္ရတာ လူတန္းေစ့ ျဖစ္ရဲ႕လား၊ လွ်ပ္ 
စစ္မီးကို ထိုင္ၿပီးေမွ်ာ္ေနရသလား၊ မီးမလာ ေရမလားတဲ့ ဒုကၡေတြ၊ ေနာက္တခါ စစ္သားေတြ၊ ရဲေတြ၊ 
လဝတ၊ မီးသတ္ေတြ၊ စြမ္းA ားရွင္ေတြ၊ စည္ပင္ေတြ စတဲ့ ယူနီေဖာင္ ဝတ္ထားရင္ေတာင္ ေၾကာက္ေနရ 
တဲ့ ဒုကၡမ်ဳိး က်ေနာ္တို႔ ရွိေနသလား။ တကယ္လို႔ ကုိယ္က ဝန္ထမ္းဆုိရင္ ကိုယ့္ရာထူး တည္ၿမဲရဲ ႔လား။ 
ကိုယ့္မွာ တက္လမ္းရွိရလဲား။ ကိုယ့္A ထက္မွာ ကိုယ့္ေလာက္မွ A ရည္းA ခ်င္းမရွိသူက A မိန္႔ေတြေပး 
ေနတာ ခံေနရသလား။ ေနာက္တခါ က်ေနာ္တို႔ရဲ ႔ သားသမီးေတြ သင္ယူေနရတဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို ကိုယ္ 
ေက်နပ္ရဲ႕လား။ သူတို႔ တကယ္ ပညာတတ္တယ္လို႔ ကိုယ္ထင္သလား။ ကိုယ္ မက်န္းမာလို႔ ေဆးရံုသြား 
တဲ့A ခါ ကိုယ္A သက္ရွင္ဖို႔A တြက္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိရလဲား။ က်ေနာ္ A ဲဒါေတြကို ျပန္စU္းစားခုိင္းပါ 
တယ္။ 



ကိုယ္ေသသြားရင္ ကုိယ့္သားသမီး ကုိယ့္ေျမးေတြကို ဒီA ေျခA ေနA တိုင္း ဆက္ၿပီးေနေစခ်င္သလား။ 
ေနေစခ်င္တယ္ ဒီA ေျခA ေနဟာ ကိုယ္ေက်နပ္ေကာင္းတယ္လို႔ ကိုယ္ထင္ရင္ ဒီေန႔ လက္ရွိA စိုးရA ဖြဲ႔ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ေခါင္းေဆာင္ေနတဲ့ ပါတီႀကံ့ခိုင္ေရးကို က်ေနာ္တို႔ မဲေပးသင့္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က 
လည္း ေျပာပါတယ္။ ႀကံ့ခိုင္ေရး မႀကိဳက္ဘူး၊ တစညလည္း မႀကိဳက္ဘးူ၊ ဒီမုိကေရစီ A မည္ခံထားတဲ့ 
တျခားပါတီေတြလည္း မႀကိဳက္ဘူး၊ ဝင္ၿပီးA ေရြးခံတဲ့ ပါတီေတြကိုလညး္ ဘယ္ပါတီမွ မႀကိဳက္ဘူးလို႔ 
ေျပာပါတယ္။ 

မႀကိဳက္ရင္ မမဲေပးနဲ႔လို႔ ေျပာတဲ့A ခါၾကေတာ့ တခ်ဳိ ႔ကလည္း မမဲေပးဘဲ မေနရဲဘူးတဲ့။ က်ေနာ္တုိ႔ကို 
လူေတြဟာ သူတို႔နဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ A စိုးရပဲ ရၾကမယ္လို႔ ေျပာတဲ့A ခါမ်ဳိးမွာ A ဲဒီ စကား က်ေနာ္တို႔ 
A ေျပာခံရတာ မႀကိဳက္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ မႀကိဳက္ရင္ ဘယ္သူမွ မမဲေပးဘဲ ေနခြင့္ရွိပါတယ္။ 
တခ်ဳိ ႔ကလည္း မဲရံုးကို မသြားဘဲ မေနရဲဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ 

မဲရံုးကို မသြားဘဲ မေနရဲရင္သြားပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕ဆႏၵရွိတဲ့A တိုင္း မထဲည့္ပါ။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ဘယ္သူမွ 
မမဲေပးခ်င္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဘယ္သူမွ သေဘာမက်ဘူး။ မမဲေပးခ်င္ဘူး မဲ စာရြက္ဆုတ္ၿဖျဲပစ္မယ္လို႔ 
ေျပာပါတယ္။ က်ေနာ္က A ဲဒါေတာ့ မလုပ္နဲ႔ မျဲပားကို ဆုတ္ၿဖတဲယ္ဆိုရင္ UပေဒA ရ A ေရးယူလို႔ရ 
တယ္၊ ဘယ္သူမွ မမဲေပးခ်င္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ မဲျပားေပၚမွာ ၾကက္ေျခခတ္ ကန္႔လန္႔ႀကီးခတ္ၿပီးေတာ့ 
မပဲံုးထဲ ထည့္ခဲ့လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ A ဲဒီလို က်ေနာ္ သူတို႔ကို A ႀကံေပးပါတယ္။ 

နားဆင္ရန္ 
 

A ခုလို သံုးသပ္မိပါတယ္ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး ေသာၾကာ, 24 စက္တင္ဘာ 2010 

ဒီကေန႔ လက္ေတြ႔ႀကံဳေနရတဲ့ ကိစၥတရပ္ဟာ ဘယ္ေလာက္ A ေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ သိၾကဖို႔ 

လိုတယ္။  A မွန္တရားကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိထားတဲ့ ျပည္သူတရပ္လံုးရဲ့ ဆနၵဟာ A ခုကာလမွာ လက္ေတြ႔ 
ဘဝနဲ႔ ထပ္တူမက်ဘူးဆုိတာ A ထင္A ရွား ျမင္ေတြ႔ေနႀကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲလို႔ သံုးႏႈန္းတဲ့ 
ေဝါဟာရေတြ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က သဘာဝနဲ႔ ကင္းလြတ္ေနတယ္။ A ဲဒါလည္း A ားလံုးA သိပါပဲ။ 
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ  ၁၉၆၀ မွာ တႀကိမ္ A ုံုးA ံုးႂကြက္ႂကြက္နဲ႔ တႀကိမ္ မိမိႏွစ္သက္ရာ 
လူမ်ားစုရဲ့  ေကာင္းက်ိဴးကို ျပဳလိုျပဳျငား   ရွိတဲ့သူေတြကို A ားကိုးတႀကီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတယ္။ 

ဒါဟာ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ့ A စပဲ၊ ဒါလည္း ခဏပါပဲ။    ဖိႏိွပ္ရကစ္က္သူေတြရဲ့ လုယက္တဲ့ေဘးက မလြတ္ 

 ကင္းႏိုင္ေသးပဲ ၁၉၉၀ မွာ A မ်ားႀကိဳက္တဲ့ လြတ္လမ္းပန္းတိုင္ဆီကို ခ်ီတက္ဖို႔ လမ္းစျမင္ခဲ့ၾကတယ္။ 
ေရြးေကာက္ပြလဲို႔ A မည္ရတဲ့   ေရြးေကာက္ပြတဲခုကို က်င္းပခဲ့ၾကတယ္။ 



ဒီA ခါမွာလည္း လူထုက A ံုးA ံုးၾကြက္ၾကြက္ တခနဲက္ေရြးခ်ယ္လိုက္ႀကတာပါပဲ။  ဒါဟာ လူထုဆႏၵ 
A စစ္A မွန္ပါပဲ။ ျဖစ္လာသလား၊ ဘာေတြ ျဖစ္လာပါလဲ။ ေျဖဖို႔မလိုတဲ့ ေမးခြန္းပါပဲ။   ဆံုးရံႈးမႈေတြကို 
ယေန႔တိုင္ ရင္ဆုိင္ေနႀကရတာပဲ မဟုတ္လား။ စိတ္ပ်က္စရာေတြ A ားငယ္စရာေတြ မေတြးပဲ ျမင္သာ 
ထင္သာတဲ့ လက္ေတြ႔ဘ၀ကိုပဲ သစၥာရွိရွိ ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းၾကဖို႔လိုတယ္။ 

A ေပါက္က်U္းက်U္းကေလးပဲရွိတဲ့ A ပ္နဖါးကေလးထကဲို  A ဓိပၸါယ္မဲ့ တိုး၀င္ေနၾကၿပီး ဟိုဟာျဖစ္ႏိုး၊ 
ဒီဟာျဖစ္ႏိုး ကိုယ္က်ဳိးပဲ ၾကည္႔ေနၾကမယ္ဆိုရင္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူထုေတြ ရင္စည္းခံေနၾကရ 
A ံုးမွာပါပဲ၊ တိုင္းရင္းသားA ားလံုး လူထုညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ၿပီးကာလ A သစ္ဆီကို ခ်ီၾကဖို႔ 
လိုေၾကာင္း ရႈျမင္သံုးသပ္မိပါတယ္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္တဲ့ ေကာက္ေရြးပြႀဲကီးဟာ   ျမန္မာႏို္င္ငံ သမုိင္းမွာတင္သာမက ႀကီးမားလွတဲ့ 
ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာပါ ႀကီးမားလွတဲ့ A မစဲက္ႀကီး  ျဖစ္ေနမွာေသခ်ာပါတယ္။   A ခုက်ေနာ္ 
A ဲဒီလိုပဲ သံုးသပ္မိပါတယ္။ 

နားဆင္ရန္ 
 

A ပ္နဖားေပါက္တဖက္က ေကာက္ေရြးပဲြ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး ေသာၾကာ, 24 စက္တင္ဘာ 2010 

ဒီကေန႔ လက္ေတြ႔ႀကံဳေနရတဲ့ ကိစၥတရပ္ဟာ ဘယ္ေလာက္ A ေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ 

သိၾကဖို႔လိုတယ္။ A မွန္တရားကို ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိထားတဲ့ ျပည္သူတရပ္လံးုရဲ့ ဆႏၵဟာ A ခုကာလမွာ 
လက္ေတြ႔ဘဝနဲ႔ ထပ္တူမက်ဘူးဆုိတာ A ထင္A ရွား ျမင္ေတြ႔ေနႀကတာျဖစ္ပါ တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲလို႔ 
သံုးႏႈန္းတဲ့ ေဝါဟာရေတြ ကိုယ္တိုင္ကိုက သဘာဝနဲ႔ ကင္းလြတ္ေနတယ္။ A ဲဒါလည္း A ားလံုးA သိပါပဲ။ 
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၁၉၆၀ မွာ တႀကိမ္ A ုန္းA ုန္းကၽြက္ကၽြက္ တႀကိမ္ မိမိႏွစ္သက္ရာ 
လူမ်ားစုရဲ့ေကာင္းက်ဳိးကို ျပဳလို ျပဳျငား ရွိတဲ့သူေတြကို A ားကိုးတႀကီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတယ္။ 

ဒါဟာ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ့ A စပဲ၊ ဒါလည္း ခဏပါပဲ။ ဖိႏိွပ္ရက္စက္သူေတြရဲ့ လုယက္တဲ့ ေဘးက 
မလြတ္ကင္းႏိုင္ေသးဘဲ ၁၉၉၀ မွာ A မ်ား ႀကိဳက္တဲ့ လြတ္လမ္းပန္းတိုင္ဆီကို ခ်ီတက္ဖို႔ လမ္းစျမင္ခဲ့ၾက 
တယ္။ ေရြးေကာက္ပြလဲို႔ A မည္ရတဲ့ ေရြးေကာက္ပြတဲခုကိုက်င္းပခဲ့ၾကတယ္။ 

ဒီA ခါမွာလည္း လူထုက A ုန္းA ုန္းကၽြက္ကၽြက္ တခနဲက္ေရြးခ်ယ္လိုက္ႀကတာပါပဲ။  ဒါဟာ လူထုဆႏၵ 
A စစ္A မွန္ပါပဲ။ ျဖစ္လာသလား။ ဘာေတြ ျဖစ္လာပါလဲ။ ေျဖဖို႔မလိုတဲ့ ေမးခြန္းပါပဲ။ ဆံုးရံႈးမႈေတြကို 
ယေန႔တိုင္ ရင္ဆုိင္ေနႀကရတာပဲ မဟုတ္လား။ စိတ္ပ်က္စရာေတြ A ားငယ္စရာေတြ မေတြးဘဲ ျမင္သာ 
ထင္သာတဲ့ လက္ေတြ႔ဘ၀ကိုပဲ သစၥာရွိရွိ ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းၾကဖို႔လိုတယ္။ 



A ေပါက္က်U္းက်U္းကေလးပဲရွိတဲ့ A ပ္နဖါးကေလးထကဲို  A ဓိပၸာယ္မဲ့ တိုး၀င္ေနၾကၿပီး ဟိုဟာျဖစ္ႏိုး၊ 
ဒီဟာျဖစ္ႏိုး ကိုယ္က်ဳိးပဲ ၾကည္႔ေနၾက မယ္ဆိုရင္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူထုေတြ ရင္စည္းခံေနၾကရ 
A ံုးမွာပါပဲ၊ တိုင္းရင္းသားA ားလံုး လူထုညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ၿပီး ကာလA သစ္ဆီကို ခ်ီၾကဖို႔ 
လိုေၾကာင္း ရႈျမင္သံုးသပ္မိပါတယ္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္တဲ့ ေကာက္ေရြးပြႀဲကီးဟာ ျမန္မာႏို္င္ငံသမိုင္းမွာတင္သာမက ႀကီးမားလွတဲ့ 
ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာပါ ႀကီးမားလွတဲ့ A မည္းစက္ႀကီး ျဖစ္ေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ A ခု က်ေနာ္ 
A ဲဒီလိုပဲ သံုးသပ္မိပါတယ္။ 

နားဆင္ရန္ 

လူထုက ပိုပိုၿပီး A ျမင္ကတ္ ရြံရွာလာ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး စေန, 25 စက္တင္ဘာ 2010 

၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔ကိုေရာက္ဖို႔ ရက္ေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္ေလာက္ပဲ လုိပါေတာ့တယ္။ A ခုထက္ 
ထိေတာ့ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္ပြကဲို စိတ္ဝင္စားမႈနည္းေနတုန္းမွာ ႏုိင္ငံေရးA ျမင္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရး 
A သိုင္းA ဝိုင္းၾကားမွာေတာင္ ေရြးေကာက္ပြနဲဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိေသးတာေတြ 
A မ်ားႀကီး ရွိေနပါေသးတယ္။ A ဲဒီလို စိတ္မဝင္စားတာနဲ႔ မရွင္းမလငး္ျဖစ္ေနတာေတြက မမဲထည့္ေရး 
ဘက္ကို ယိမ္းယိုင္လာေနတယ္ဆိုတာ A ထင္A ရွားပါ။ ပါတီေထာင္ၾကတဲ့ လူနည္းစုကလြလဲို႔ က်န္ 
A မ်ားစုျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ A င္A ားစုA သီးသီးကလည္း ေရြးေကာက္ပြမဲွာ မမဲထည့္ၾကဖို႔ A င္နဲ႔A ားနဲ႔ 
ဆံုးျဖတ္ထားၾကပါၿပီ။ 

ဒီရက္ပိုင္း ထုတ္ေဝတဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္း သတင္းစာေတြထမဲွာ Uပေဒေလ့လာသူတUီးဆုိၿပီး A စိုးရA ာေဘာ္ 
ေဆာင္းပါးတပုဒ္ပါတယ္။ A ဲဒီထမဲွာ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးၿပီး မဲမထည့္ေA ာင္ စည္းရံုးလႈံေဆာ္ခဲ့ရင္ 
ေထာင္ဒဏ္ တႏွစ္၊ ဒဏ္ေငြ တသိန္း၊ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ဳိးလံုး က်ခံရမယ္လို႔ ျပည္သူေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ 
ထားပါတယ္။ ဒီလုိဆိုရင္ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးၿပီး မထဲည့္ေA ာင္ စည္းရံုးလႈံေဆာ္ရင္ေကာလို႔ ေမးခ်င္ပါ 
တယ္။ 

A ခုဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ သီခ်င္းေတြေတာင္ လႊင့္ေနပါၿပီ။ ယခုတပတ္ထုတ္ ေပၚျပဴလာသတင္း 
ဂ်ာနယ္ထမဲွာ စာေရးဆရာမ ခင္ပိုင္ႏွင္း က ခ်စ္ၾကမယ္ေဟ့ ေကာင္းေကာင္း ဆိုတဲ့ေခါင္းစU္နဲ႔ ေဆာင္းပါး 
တပုဒ္ ေရးပါတယ္။ ေဆာင္းပါးထမဲွာ မထဲည့္ၾကဖို႔ A ားစိုက္ခြန္စိုက္ ေျပာဆုိထားပါတယ္။ မဲေပးခြင့္ဆို 
တာ ျပည္သူလူထုA တြက္ A ေရးႀကီးေပမယ့္ မထဲည့္ဖုိ႔လည္း မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးၿပီး မစည္းရုံးသင့္ပါဘူး။ 
ပိုဆိုးတာက မဲဆႏၵနယ္ေျမ A မ်ားစုမွာ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ၾကမွာက ၾကံ့ဖြံ႔နဲ႔ တစည (တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး 
ညီၫႊတ္ေရးပါတီ) တို႔ပါ။ ျပည္သူလူထုက ႏွစ္ပါတီလုံးကို မႀကိဳက္ဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ တခုခုကို 
ေရြးရမယ္လို႔ ျပည္သူကို ဖိA ားေပးေနသလုိ မျဖစ္ေနဘူးလား။ 



ေရြးေကာက္ပြဝဲင္ၾကမယ့္ ႀကံ့ဖြံ႔ဝန္ႀကီးေတြကလည္း ဘယ္A ခမ္းA နားပျဲဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔ကို မဲေပးရမယ္လို႔ 
ထုတ္မေျပာရံုတမယ္ မဲဆြဲေနၾကတာပါ။ A ဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Uပမာေလးတခုကို ေျပာရရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  
ေတာ္ဝန္ UီးေA ာင္သိန္းလင္း က ကြန္ဂရက္ခင္း လမ္းတခုကို တက္ေရာက္ခ်ီးျမင့္တဲ့A ခါ သူတုိ႔ေရြးခ်ယ္ 
ထားတဲ့ ရပ္မိရပ္ဖ တUီးက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာပါတယ္။ A ဲဒီလူ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၿပီးတဲ့A ခါ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႀကီးက တကယ္ေက်းဇူးတင္တယ္ဆိုရင္ ဘယ္လို ေက်းဇူးဆပ္ရမယ္ဆိုတာ သိတဲ့မဟုတ္ 
လား။ ေက်းဇူးဆပ္ခ်င္ရင္ ေရြးေကာက္ပြမဲွာ ဘယ္သူကို မထဲည့္ရမယ္ဆိုတာ သိေပါ့လုိ႔ ေျပာသြားခဲ့ပါ 
တယ္။ 

ေနာက္ထပ္ ရွိပါေသးတယ္။ A ခုရက္ပိုင္းေတြA တြင္းမွာ ျမန္မာ့A သံ၊ ျမဝတီ၊ MRTV ေတြမွာ A ခန္း 
ဆက္ျပသေနတဲ့ စစ္တပ္ထြက္ ဒါရိုက္တာတင္သန္းUီးရဲ႕ A ႐ုဏ္Uီးမွာ ဖးူတဲ့ၾကာ ဇာတ္လမ္းတြႀဲကီးက 
လည္း ေတာ္ေတာ့ကို ဆိုးပါတယ္။ နA ဖရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္Uပေဒထမဲွာ တျခားA င္A ားစုေတြ 
ကို ပုတ္ခတ္မေျပာဆုိရဘူးလို႔ ေျပာဆုိထားပါတယ္။ ႀကံ့ဖြံ႔ကို ကလိန္က်တယ္လို႔ ေရးသားေဖာ္ျပမိတဲ့ 
ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာရဲ႕ကေဒါင္းစာေစာင္ေတာင္ ဒဏ္ေငြရိုက္ခံရပါတယ္။ ျပင္းထန္စြာသတိေပးသည္ဆုိ 
တာေတာင္ A ဆစ္ပါလိုက္ပါေသးတယ္။ ဒါရိုက္တာ တင္သန္းUီး ဇာတ္လမ္းထမဲွာ တခ်ိန္က တာဝန္ယူ 
သြားဘူးတဲ့ လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ A စိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြကို ရစရာမရွိေA ာင္ ပုတ္ခတ္ထား 
ပါတယ္။ Uီးႏု၊ Uီးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ Uီးဘေဆြတုိ႔ သမီးေတြ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၾကမွာမုိ႔ တမင္ရည္ရြယ္ 
ပုတ္ခတ္ထားတာပါ။ စစ္တပ္ၾကေတာ့ ေခတ္A ဆက္ဆက္ ဘယ္လိုေကာင္းေၾကာင္း မႊန္းထားပါတယ္။ 
၈၈ ဒီမုိကေရစီA ေရးႀကီးကိုလည္း မေတာ္မတရား ပုံဖ်က္ထားပါတယ္။ 

ျပည္သူေတြက သိပါတယ္။ A ဲဒီလိုမ်ဳိးလုပ္လို႔ နA ဖ နဲ႔ ႀကံ့ဖြံ႔တို႔ရဲ ႔ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး မေA ာင္ျမင္တဲ့A ျပင္ 
လူထုက ပိုပိုၿပီး A ျမင္ကတ္ ရြံရွာလာဖို႔ ရွိတယ္လို႔ ဆိုလိုက္ပါရေစ။ 

နားဆင္ရန္ 
 

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ A နာဂတ္ဟာ ရင္ေလးစရာပါ    

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး တနဂၤေႏြ, 26 စက္တင္ဘာ 2010 

လာမယ့္ ႏုိ၀င္ဘာ (၇) ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ နာမည္ေက်ာ္  ထိပ္တနး္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္ေတြA ျဖစ္ ဝင္ေရာက္ A ေရြးခံၾကပါမယ္။ Uပမာ ေျပာရရင ္လုပ္ငန္းရွင္ သူေဌးႀကီးေတြ 
ျဖစ္ၾကတဲ့ ေဇကမၻာ Uီးခင္ေရႊ၊ ယုဇန Uီးေဌးျမင့္၊ ACF Uီးတင့္ဆန္း၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားနဲ႔ စက္မႈလက္မႈ 
လုပ္ငန္းရွင္မ်ားA သင္း Uကၠ႒ Uီးဝင္းျမင့္ စသူတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔တေတြဟာ လက္ရွိ A ာဏာသိမ္း 
A စိုးရလက္ထက္မွာ ထင္ရွားတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ ျဖစ္လာၾကတာပါ။ စစ္A စိုးရက ခ်ေပးတဲ့ A ဓိက 
လုပ္ငန္းႀကီးေတြကို ရရွိၿပီး A တုိင္း A ဆမရွိ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေနၾကတာပါ။ 

ထုိ႔A တူပါပဲ၊ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြကို လုပ္ငန္းခ်ေပးပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ၊ ဝန္ႀကီး၊ ဝန္ကေလးေတြ 
ဟာလည္း လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြနဲ႔ A ၿပိဳင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။  ေခတ္စား A သံုးမ်ား 



ေနတဲ့ စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ A က်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾက သူေတြပါ။ နဝတ ေခတ္၊ နA ဖ 
ေခတ္မွာ ေပါင္းစားရတယ္ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရ တခုေတာင္ ျဖစ္ထြန္းခဲ့ပါတယ္။ 

ေၾကာ္စားေတာ့ ေညႇာ္တယ္တဲ့၊ ခ်က္စားေတာ့ A ရိုးစူးတယ္တဲ့။ ဒါေၾကာင့္ A ႏၱရာယ္ကင္းေA ာင္ ေပါင္း 
စားရတယ္ ဆိုပဲ။ ဆိုလုိတာကေတာ့ A ာဏာနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို A လံုးစံု ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ 
နဲ႔ေပါင္းၿပီး လုပ္စားပါလို႔ ဆိုလိုတာပါ။ A ဲဒီလို ေပါင္းစားၿပးီ ရ႐ွိတဲ့ A က်ဳိး A ျမတ္ထကဲ ေဝစုတခ်ဳိ႕ကို 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကို ခဲြေဝေပးၾကရပါတယ္။  A ဲဒီလို လုပ္ႏိုင္မွ စစ္A စိုးရေA ာက္မွာ A လုပ္လုပ္လို႔ရတယ္။ 
A ာဏာ ပိုင္ေတြနဲ႔ ကင္းကင္းေနၿပီး ကိုယ့္A စြမ္းA စနဲ႔ ကိုယ္တတ္ထား တဲ့ စီးပြားေရးပညာေတြနဲ႔ သန္႔ 
သန္႔ေလး လုပ္စားဖို႔ေတာ့ စိတ္မကူးေလနဲ႔။ ဆိုက္ကားတစီးေတာင္ ပိုင္ဖို႔ A ႏိုင္ႏိုင္ျဖစ္လိမ့္မယ္။ 

ေဟာ… လာျပန္ပါၿပီ။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို လက္ဝါးႀကီးA ုပ္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြက ေရြးေကာက္ပဲြ 
၀င္ၾကမယ္ေပါ့။ စီးပြားေရးတင္ လက္၀ါးႀကီးA ုပ္ထားလို႔ A ားမရႏိုင္ၾကေတာ့ဘူး။ ႏုိင္ငံေရး A ာဏာပါ 
ရယူဖို႔ ႀကိဳးစားလာၾကပါၿပီ။ 

လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြသာ ႏုိင္ငံေရး A ာဏာရသြားရင္ေတာ့ ျမန္မာႏိုငင္ံရဲ႕ A နာဂတ္ဟာ မစU္းစား 
ဝံ့ေA ာင္ပါပဲ။ လက္ဝါးႀကီးA ုပ္ A ရွင္းရွင္ စနစ္ ထြန္းကားလာၿပီး ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးဟာ လူတစုလက္ထဲမွာ 
သာ ရွိေတာ့မွာပါ။ A ုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားက ဓနရွင္ႀကီးေတြ A ျဖစ္ ၾကြယ္ဝ ခ်မ္းသာၾကၿပီး A မ်ားစု 
ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူလူထုႀကီးကေတာ့ ပိုၿပီး ဆင္းရဲ သထက္ ဆင္းရကဲာ နငး္ျပား ဘဝက လြတ္ေျမာက္ၾကမွာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ ကြာဟမႈဟာလည္း ႀကီးမားသထက္ ႀကီးမားလာမွာ A ေသA ခ်ာပါပဲ။ 
ဒါ့ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြလြန္ကာလဟာ စီးပြားေရးခၽြတ္ၿခံဳက်မႈ၊ လူမႈေရးမတည္ၿငိမ္မႈေတြနဲ႔A တူ ျပည္သူ 
လူထုဟာ A ေထြေထြ A ၾကပ္A တည္းႀကီးနဲ႔ မလဲြမေသြ ရင္ဆိုရUီးမယ္ ဆိုတာပါပဲ။ 

လာမယ့္ ႏုိ၀င္ဘာလ(၇)ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ ဒီမိုကေရစီA ခြင့္A လမ္းေတြ ျဖစ္ေပၚလာမွာ မဟုတ္သ 
လို A ေျပာင္းA လကဲိုလည္း ျဖစ္ေပၚေစမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သေဘာေပါက္ထားၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ 
လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ A ာဏာသိမ္း စစ္A စိုးရ တရားဝင္ ဆက္လက္ A ုပ္ခ်ဳပ္သြားႏိုင္ဖို႔ ျပဳလုပ္တဲ့ 
လုပ္ငန္းစU္ တခုမွ်သာ ျဖစ္တယ္။ A ဲ့ဒီထက္ ဘာမွ မပိုဘူး။ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပတာဟာ ေရွ႕ကိုတလွမ္း 
တိုးလိုက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ကို A လွမ္းတရာေလာက္ ဆုတ္သြားတာျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိခ်င္ပါတယ္။ 

ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ A ေျဖက ရွင္းပါတယ္။ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္ေတြဆီက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြနဲ႔ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြ ပူးေပါင္းA ုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကတယ္။ A က်ဳိးဆက္ကေတာ့ ဖက္ဆစ္စနစ္ ထြန္း 
ကားခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ျပည္သူေတြ ကို ဒုကၡေပးခဲ့တယ္ မဟုတ္လား။ A ခုလည္း က်ေနာ္တို႔ ေနာက္တႀကိမ္ 
ဂ်ပန္ေခတ္ ျပန္မေရာက္ဘူးလို႔ ဘယ္သူ ေျပာႏုိင္မလဲ…. ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ A နာဂတ္ဟာ ရင္ေလးစရာပါ။ 

နားဆင္ရန ္

 

တုိင္းျပည္မွာ ျပႆနာမႀကီးေA ာင္ A စိုးရက နည္းလမ္းရွာပါ    



By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာ တUီး တနလၤာ, 27 စက္တင္ဘာ 2010 

ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတာက ႏိုင္ငံေရး စစ္ပဲြတပဲြဗ်၊  ႏိုင္ငံေရးစစ္ပဲြဆိုတာက လူတုိင္းပါ၀င္ၿပီးေတာ့ လႈပ္လႈပ္ 
ရွားရွားျဖစ္ရတာ။ ဒါ A ေျပာင္း A လႀဲကီးတခု ျဖစ္ရမွာ။ 

A ဲဒီေတာ့ ေရွးတုန္းက ေရြးေကာက္ပဲြဆုိတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ ရြာေတြ၊ ၿမိဳ႕ေတြ၊ ရပ္ကြက္ေတြထဲမွာ A စု 
လိုက္ A စုလိုက္ ဟိုနားတစု၊ ဒီနားတစုနဲ႔ တုိင္ပင္ၾက။ ဘယ္သူ႔ေပးမလဲ၊ ဘာေပးမလဲ။ ဘယ္လုိတုန္း။ 
A လဲို ေလွ်ာက္ေဆြးေႏြးၾက၊ ဒီလိုျဖစ္ခဲ့တာ။ 

ေနာက္ တခ်ဳိ႕ရြာေတြ ဆိုလို႔ရွိရင္ တည္ၿမဲ…သန္႔ရွင္း…ပ၊ မ၊ ည၊ တ ကဲြတုန္းကဆိုရင္ ထမီA နီေတြနဲ႔ … 
A ၀ါေတြနဲ႔ …A ျပာေတြနဲ႔ … မိန္းကေလးေတြ လႈပ္ရွားေနတာ ပဲြေတာ္ က်ေနတာပါပဲ။ 

ပီးေတာ့ ႏြားေတြ ဘာေတြ ဆိုရင္လည္း ႏြားA လွေတြကို ဂ်ဳိေတြမွာ A လံေတြ၊ ပ၊ မ၊ ည၊ တ တုိ႔ 
တည္ၿမAဲ လံတို႔ သန္႔ရွင္းA လံတို႔ ဆိုတာေတြ ခ်ိတ္ၿပီး ရြာထမဲွာ ေမာငး္ၾက ျပဳၾက A ဲသလို 
ၿပိဳင္ေနၾကတာ။ 

A ခု ဒီေရြးေကာက္ပဲြကေတာ့ ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ လူေတြၾကားထဲ သြားၾကည့္လိုက္တယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြ 
A ေၾကာင္း ေျပာမယ့္လူ ဆိုတာ ရွားရွားပါးပါးပဲ။ ေျပာမယ့္လူကို မေတြ႔ဘူး။ 

ကုိယ္က စၿပီးေျပာလိုက္ေတာ့လည္း ကိုယ္က ရင္းႏွီးတဲ့ သူေတြနဲ႔ ေတြ႔လိုက္ေတာ့လည္း သူတို႔က 
မေျပာခ်င္ ေျပာခ်င္နဲ႔ ဘယ္လို ျပန္ေျပာတုန္းဆိုေတာ့ - ေရြးေကာက္ပဲြက A ေျဖရၿပီးသားႀကီးဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ား 
ဘာထူးမွာတုန္း-တဲ့။ A ဲဒီလို စိတ္ကုန္ေနၾကတယ္။ A ရပ္ထမဲွာ၊ ေစ်းထမဲွာ A ကုန္လံုးပဲ။ စိတ္မ၀င္စား 
ၾကဘူး။ ဘယ္မွာမွ ၀င္စားတာ မေတြ႔ဘူး။ 

A ဲဒီေတာ့ A ခုဟာက ဘာျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပဲြမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္း မထားၾကဘူး။ 
ဒါေပမယ့္ ဘာပျဲဖစ္ျဖစ္ေလ။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ - ၿပီးရင္ A စိုးရတရပ္ေတာ့ ေပၚလာမွာပဲ။ A ဲဒီ 
ေပၚလာတဲ့ A စိုးရရဲ႕ A ုပ္ခ်ဳပ္မႈေတာ့ ခံေနရမွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ A ဲဒီေရြးေကာက္ပဲြကို လူထုကေတာ့ 
A သိA မွတ္ျပဳမွာ မဟုတ္ဘူး။ 

လူထု A သိA မွတ္မျပဳတဲ့ A ရင္ တရားမ၀င္A ာဏာသိမ္းထားတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးလိုပ ဲ A ဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ 
သြားမွာပဲ။ လူေတြ ေသမထူး၊ ေနမထူး ဆိုတဲ့ A ျမင္ေတြ ၀င္လာၿပးီရင္ တိုင္းျပည္မွာ မေမွ်ာ္လင့္တဲ့ 
ျပႆနာမ်ဳိးႀကီး ႀကီးက်ယ္တဲ့ေပါက္ကဲြမႈႀကီး ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ 

ဒါ့ေၾကာင့္ A စိုးရA ေနနဲ႔ ဒီလုိ ျပႆနာေတြ တုိင္းျပည္မွာ ႀကီးႀကီးမားမား မျဖစ္ေA ာင္ နည္းလမ္းရွာဖို႔ 
ေကာင္းတယ္လို႔ ေျပာခ်င္တယ္။ 

နားဆင္ရန္ 



ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ဒီမိုကေရစီ A စိုးရ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး    

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး A ဂၤါ, 28 စက္တင္ဘာ 2010 

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးဟာ မၾကာခင္မွာ က်င္းပေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ။္ ဒီ ေရြးေကာက္ပြနဲဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 
ျပည္သူA မ်ားစုက တကယ္ကို စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိၾကတာပါ။ ဘာျဖစ္လို႔ စိတ၀္င္စားမႈ မရွိတာလည္းလို႔ 
ေမးစရာ ရွိပါတယ္။ A ေျခခံ လူတန္းစားA မ်ားစုက ကိုယ့္ဘဝ ရပ္တည္ေရးA တြက္ A သည္းA သန္ 
႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနၾကရလို႔ ျဖစ္သလို A ျခားျခားေသာ ပညာတတ္ A လႊာေတြ၊ ေကာ္လာျဖဴ လူတန္းစား 
ေတြကလည္း ဒီေရြးေကာက္ပြဟဲာ စစ္မွန္ၿပီး တရားမွ်တမႈ မရွိဘူးဆိုတာကို လက္ရွိ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ 
A ေနA ထားကို ၾကည့္ၿပီး ဘာျဖစ္မယ္၊ ဘယ္သူႏိုင္မယ္ ဆိုတာကို က်ိန္းေသေပါက္ သိၿပီး ျဖစ္ေနတဲ့A  
တြက္ စိတ္မ၀င္စားတာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဟုတ္ပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြမဲွာ လက္ရွိ စစ္A ုပ္စုရဲ႕ A ားေပးမႈ A ခိုင္A မာ ရထားတဲ့ ၾကံ့ဖြံ႕ပါတီကပဲ 
A ႏိုင္ရမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ေငြA ား၊ လူA ား A လံုးA ရင္းနဲ႔ စည္း႐ံးု လႈံ႔ေဆာ္မႈေတြကို လုပ္ခြင့္ရေနတာ 
လည္း ဒီပါတီ တပါတီပဲ ရွိပါတယ္။ တျခား ၿပိဳင္ဘက္ ပါတီေတြ A ေနနဲ႔က ေကာ္မရွင္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ 
စည္းေတြ၊ မူေတြ၊ ေဘာင္ေတြေA ာက္မွာ မလူးသာ၊ မလြန္႔သာနဲ႔ ရွိေနၾကရတာပါ။ 

A တိုက္A ခံ ပါတီေတြ A ေနနဲ႔ လူထုကို စကားတစ္ခြန္းေျပာဖို႔ စိစစ္ေရး A ဆင့္ဆင့္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ 
ဆယ့္ေလး ငါးမိနစ္ပဲ ေျပာခြင့္ရေန တဲ့ A ခ်ိန္မွာ လက္ရွိ ဝန္ႀကီးမ်ား Uီးေဆာင္ထားတဲ့ ၾကံ့ဖြံ႕ပါတီက 
ေတာ့ တရားမရွိ၊ ဓားမရွိ ေျပာခ်င္တိုင္း ေျပာခြင့္ ရေနၾကတာ A ားလံုးက A ျမင္ A သိပါပဲ။ A စုိးရ 
A ရာရွိႀကီး A သီးသီးက ဘယ္ၿမိဳ႕ ဘယ္ရြာကိုပဲ ခရီးထြက္ထြက္ A ဒဲီၿမိဳ႕ရြာက ေဒသခံ လူထုေတြနဲ႔ 
ေတြ႕တဲ့ A ခါ ၾကံ့ဖြံ႕ပါတီကို မဲေပးဖို႔ တိုက္႐ိုက္ေကာ၊ သြယ္ဝိုက္ေကာ၊ ေခ်ာ့လို႔ေကာ၊ ေျခာက္လို႔ေကာ 
စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းေနၾကတာပါ။ ဒါတင္ မကေသးပါဘူး။ သတင္းစာနဲ႔ဂ်ာနယ္ေတြမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ 
နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဝါဒျဖန္႔ ေဆာင္းပါးေတြကို တစ္မိုးလံုးေဖ်ာက္ဆိပ္ ဆိုသလို ေရးသားေဖာ္ျပေနၾကပါေသး 
တယ္။ A ဲဒီ ေဆာင္းပါးေတြထကဲမွ A ဆိုးဆံုးကေတာ့ လူထုကို ေၾကာက္ေA ာင္၊ လန္႔ေA ာင္ ၿခိမ္း 
ေျခာက္တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြ ပါေနတာပါ။ 

ေရြးေကာက္ပြမဲွာ မမဲေပးဘဲေနရင္ ေထာင္ခ်ခံရမယ္၊ ဒဏ္ေငြတသိန္း ေဆာင္ရမယ္ဆိုတဲ့ A ခ်က္ကို 
A သားေပးၿပီး A ႀကိမ္ႀကိမ္ ေရးသားၾကပါတယ္။ ဒီA ခ်က္ကိုၾကည့္ရင္ ၾကံ့ဖြံ႕ပါတီ မဲရေရးA တြက္ 
လက္ရွိ စစ္A စိုးရက ဘယ္ေလာက္ ေျဗာင္က်က် A ႏိုင္က်င့္ ေနသလဲဆိုတာ ထင္ရွားလွပါတယ္။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ဆင္ေျခဖံုးၿမိဳ႕နယ္ A ခ်ိဳ႕မွာဆိုရင္ ညဘက္ေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးဖို႔နဲ႔ မမဲေပးဘဲ 
ေနရင္ A ေရးယူခံရမွာျဖစ္ေၾကာင္းကို လက္ရွိ ရပ္ကြက္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးA ဖြဲ႕က လိုက္လံေၾကညာတာမ်ဳိး 
ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ ဆိုတာက ႐ံုးျပင္ကႏၷားနဲ႔ ထိေတြ႔ရမွာကို A င္မတန္ ေၾကာက္ၾကပါ 
တယ္။ ႐ံုးတို႔၊ ဂတ္တို႔ ဆိုတာ စည္ကားသင့္တဲ့ A ရပ္မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ ဆို႐ိုးစကားကလည္း ရွိတယ္ 
မဟုတ္လား။ A ဲဒါေၾကာင့္ ေၾကာက္တတ္တဲ့ စိတ္A ညႇာကိုကိုင္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မယဲူဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေနၾကတာပါ။ ဒီလို လုပ္ျခင္းA ားျဖင့္ “ေရြးေကာက္ပြဲ မဲေပးျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္သလို 



မမဲေပးဘဲ ေနျခင္းသည္လည္း ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္သည္” ဆိုတဲ့ A ဆို  ကို A ဓမၼနည္းနဲ႔ ေခ်ဖ်က္ၿပီး 
ျဖစ္ေA ာင္လုပ္ေဆာင္လိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြနဲဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျဖစ္သမွ် ေတြ႔သမွ် A ျဖစ္A ပ်က္ေတြဟာ တခုမွ 
တရားမွ်တမႈ၊ သာတူညီမွ်မႈ မရွိပါဘူး။ တဘက္ေစာင္းနင္းေတြခ်ည္းပါပဲ။ ခုလိုမ်ဳိးနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး 
တက္လာမယ့္ A စိုးရဟာလည္း မတရားA စုိးရပဲ ျဖစ္မွာပါ။ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ဒီမိုကေရစီ A စိုးရမျဖစ္ႏိုင္ 
ပါဘူး။ 

နားဆင္ရန ္

ယံုၾကည္ေလာက္ဘြယ္ A လ်U္း မရွိ    

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး ဗုဒၶဟူး, 29 စက္တင္ဘာ 2010 

ႏို္ဝင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ဆိုေသာ စစ္A စိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြကဲို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကဲ့သို႔ 
မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားA ေနျဖင့္ မိမိ သေဘာထား ဆႏၵကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဖာ္ထုတ္၍ တံု႔ျပန္ရန္ 
တာ၀န္ရွိပါသည္။ 

ယခု က်င္းပမည္ဆိုေသာ ေရြးေကာက္ပြမဲွ တဆင့္ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးA တြက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္သည့္ 
လူ႔A ဖြဲ႕A စည္း၊ တနည္း A ားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ Uီးတည္ခ်ီတက္ေစႏိုင္မည့္ A လား 
A လာမ်ား A မွန္တကယ္ပင္ ရွိပါရဲ႕လား?  ဟု ေမးခြန္းထုတ္ရေပလိမ့္မည္။ 

၁။       ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ညီညြတ္မႈ ၿပိဳကြလဲ်က္ ရွိေနသည့္ တိုင္းရင္းသား ျပႆနာမ်ားကို A ေက်A  
လည္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးျခင္း၊ ေျပလည္ေA ာင္လည္း ေျဖရွင္းလိုသည့္ ဆႏၵA မွန္ကို ထင္ရွားစြာ မျပသ 
ျခင္း။ 

၂။       A မ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ တိုင္းရင္းသားA ားလံုး၏ ျပႆနာေတြကို ကိုင္တြယ္ 
ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ကမၻာကလည္း ယံုၾကည္၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူA ေပါင္းကလည္း ယံုၾကည္A ားထား 
သည့္ ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း Uပေဒႏွင့္မညီ ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိမ္းထားျခင္းမွ ျပန္လည္လႊတ္ 
မေပးျခင္း။ 

၃။       တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ Uီးခြန္ထြန္းUီး A ပါA ဝင္ A ျခားတိုင္းရင္းသား ေခါင္း 
ေဆာင္မ်ားကိုလည္း A နာဂတ္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စU္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္မရေA ာင္ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ 
ေႏွာင္ထားျခင္း။ 

၄။       ကိုမင္းကိုႏိုင္ႏွင့္ A ျခား ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ လႊတ္မေပးျခင္း 
A ပါA ဝင္ ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္A ရ A က်U္းက်ခံေနသူမ်ားကို ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားဆဲ 



ျဖစ္ျခင္း။ 

စသည့္ A ေၾကာင္းA ရာမ်ားသည္ ယေန႔ စစ္A စိုးရမွႀကီးမွဴးက်င္းပမည္ ျဖစ္ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ႀကီးတြင္ “A ားလံုးပါဝင္ႏိုင္ရမည္”ဟူေသာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ A ေထြေထြA တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဘန္ကီမြန္း 
၏ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း လံုးဝ ဆန္႔က်င္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ 

ထို႔ျပင္ က်င္းပမည္ဆိုေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္လည္း လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ ရွိႏိုင္မည့္ A ေျခA ေန 
မရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ႏိုင္ပါ သည္။ 

Uပမာ - ေရြးေကာက္ပြတဲြင္ ဝင္ေရာက္ယွU္ၿပိဳင္မည့္ ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီတြင္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ A စိုးရ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္A ပါA ဝင္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာA ႀကီးA ကမဲ်ား ပါဝင္ေနျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ 
ရာထူးA သီးသီးမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းမျပဳဘဲ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံမည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းမ်ား ျဖစ္ေနျခင္း၊ ထုိ႔A ျပင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးရာတြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ A ုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား 
A ဆင့္ဆင့္၏ A ာဏာလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို မွီခို A သံုးခ်လ်က္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုကို စည္း႐ံုးေနျခင္း။ 

စသည္တို႔ကို ေထာက္ဆျခင္းA ားျဖင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျပည္သူတေယာက္ A ေနျဖင့္ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ မဲဆႏၵရွင္တUီးA ေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယံုၾကည္ေလာက္ဘြယ္ A လ်U္း မရွိသည့္ 
A တြက္ ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ ဆိုေသာ ေရြးေကာက္ပြကဲို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ 
သပိတ္ေမွာက္သည့္ A ေနျဖင့္ မဲ႐ံုကိုသြား၍ မဲမထည့္ရန္ A ခိုင္A မာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားၿပီး ျဖစ္သည္။  

နားဆင္ရန ္

ျပည္သူေတြရဲ႕ A ဆံုးA ျဖတ္နဲ႔ ဆႏၵကို ထည့္တြက္ေစခ်င္    

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာ တUီး ၾကာသပေတး, 30 စက္တင္ဘာ 2010 

ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုတာ သိထားတာက လဲြရင္ ေရြးေကာက္ပဲြA တြက္ လႈပ္ရွားမႈေတြ ဘာဆုိ 
ဘာမွ ထင္ထင္ရွားရွား မသိရဘူး။ 

တကယ္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာမွာလဲ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္တာလဲ။ A မ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ 
ေရးကို Uီးတည္တဲ့A ေနနဲ႔လုပ္တာလား။  ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ျပည္တြင္းဖိA ားေတြေၾကာင့္လား။  စစ္A စိုးရက 
ေန စစ္တပ္ကို ႏိုင္ငံေရးမွာ တရား၀င္ A ခန္းက႑တခု ရသြားေစခ်င္လို႔ လုပ္တာလား။ ေမးစရာျဖစ္ေန 
ပါတယ္။ 

တကယ္တန္း A မ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို Uီးတည္လို႔ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္တာ ဆိုရင္ ႏုိင္ငံေရး 
A က်U္းသားA ားလံုးကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးကိုေပးရပါမယ္။ ႏိုင္ငံေရးA ယူA ဆေၾကာင့္ 
တုိင္းျပည္က ထြက္ခြာသြားရသူေတြကိုလည္း ဒီ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ပါ၀င္ႏိုင္ေA ာင္ စီစU္ေပးရပါမယ္။ 



ဒီလုိ မဟုတ္ဘဲ တရား၀င္ဖဲြ႔စည္းခြင့္ျပဳထားတဲ့ ပါတီေတြက မဲဆြယ္တရားပဲြလုပ္တာေတာင္ A ကန္႔A  
သတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနတာကို ၾကည့္ျခင္းA ားျဖင့္ A ခု ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္မယ္ဆိုတာဟာ စစ္တပ္ကို 
ႏိုင္ငံေရးမွာ တရား၀င္ A ခန္းက႑တခု ရသြားေစခ်င္လို႔ လုပ္တာျဖစ္ေနပါတယ္။ 

လက္ရွိ ႏုိင္ငံ့တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေနသူေတြဟာ ပါတီတခုရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ေနၿပီး လာမယ့္ 
ေရြးေကာက္ပဲြမွာ၀င္ၿပိဳင္မွာကို ၾကည့္ျခင္းA ားျဖင့္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ ဘယ္လို ေရြးေကာက္ပဲြမ်ဳိးျဖစ္ 
မယ္ဆိုတာ သိသာေနပါတယ္။  တခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ မဲေပးႏုိင္သူ Uီးေရဟာ A မွန္တကယ္ ရွိသူUီးေရ 
ထက္ ႏွစ္ဆေလာက္ မ်ားေနတာမ်ဳိး၊ Eည့့္စာရင္းတုိင္ၿပီးေနၾကတဲ့ မိသားစုေတြ မဲေပးခြင့္ မရၾကတာ 
မ်ဳိးေတြ ၾကားေနရသလို လမ္းေဖာက္ေပးမယ္၊ ႀကံ့ဖံြ႔ ပါတီ၀င္ရမယ္၊ မဲေပးတဲ့ေန႔မွာ ကိုယ္တုိင္ သြားေပး 
စရာမလုိဘူး ဆိုတာမ်ဳိးေတြလည္း ၾကားေနရပါတယ္။ စာ၊ နယ္၊ ဇင္းေတြမွာ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ပတ္သက္ 
ၿပီး A ကန္႔A သတ္နဲ႔ ေဖာ္ျပေနတာကို ၾကည့္ရင္လည္း ဒီ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ 
ပဲြ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိႏုိင္ပါတယ္။ 

ဒီလို ေရြးေကာက္ပဲြမ်ဳိးကို က်င္းပၿပီး ရလာတဲ့ ရလဒ္နဲ႔ A စိုးရသစ္တခု ဖဲြ႔မယ္ဆိုရင္ ဒီေန႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ 
ျပႆနာေတြ ေျပလည္သြားမယ့္ A စား ပို႐ႈပ္ေထြးသြားဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။ 

ဒီေနရာမွာ ႏုိင္ငံတကာA စိုးရေတြ နားလည္ထားတာက ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတာဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ ပထမ 
ဆံုးေျခလွမ္းမို႔ လုပ္သင့္တယ္။ ရွိသင့္တယ္ ဆိုတာေလာက္ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က ခုလာမယ့္ ေရြး 
ေကာက္ပဲြကို ျမန္ျမန္ျဖစ္သြားေစခ်င္ေနတာပါ။ A ခု လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြ 
A တြက္ A ေျဖမဟုတ္ေပမယ့္ ႏုိင္ငံတကာကေတာ့ ေျခလွမ္းတထစ္တက္သြားၿပီလို႔ သေဘာထား 
သြားမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕က ဒီေရြးေကာက္ပြဲကို ေလွကားထစ္တခုလို သေဘာထားၿပီး စလွမ္းဖို႔ ျပင္ေန 
ၾကပါတယ္။ 

တကယ္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတာ ဒီမိုကေရစီA တြက္ A ုတ္ျမစ္ဆိုတာကို လက္ခံပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ 
ေျပာခ်င္တာက A မ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီA ဖဲြ႔ခ်ဳပ္A ေနနဲ႔ A ခု က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံ 
ေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔  သေဘာထားၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြမ၀င္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာကို 
နားလည္ပါတယ္။ ၁၉၉၀ ရလဒ္ကို A ေကာင္A ထည္ေဖာ္ဖို႔ဆိုတဲ့ သံဓိ႒ာန္ကိုေတာ့ ျပန္လည္စU္းစား 
ေစခ်င္ပါတယ္။ 

လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ ေျပလည္ေရးA တြက္ဆိုရင္ ကိုယ့္ပါတီရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးA ခန္းက႑ကို ဆက္လက္ 
ရွင္သန္ေA ာင္ A ားထုတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္မယ့္A စား ႏိုင္ငံေရးကို A ရွိန္ 
A ဟုန္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဒိုင္ယာေလာ့ဆိုတဲ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြကို ကမ္းလွမ္းထား 
တဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးတခုA ေနနဲ႔ ၁၉၉၀ ရလဒ္ A ေကာင္A ထည္ေဖာ္ေရးA တြက္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပဲြ 
လုပ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆိုမယ့္A စား ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကိုက်င့္ႀကံဖို႔ ျဖတ္သန္း သြားရ 
မယ့္A ရာလို႔ လက္ခံေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ A ဖဲြ႔A စည္းမ်ားA ားလံုး၊ ျပည္သူလူထု 
A ားလံုးနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာက လက္ခံႏိုင္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တခုကို ဘယ္လိ ု က်င္းပသင့္တယ္ဆိုတာနဲ႔ 
ေရြးေကာက္ပြဲ မူ၀ါဒမ်ား၊ Uပေဒမ်ား၊ က်င္းပပံုမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး A ေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးႏုိ္ ္င္ဖို႔ 



ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔တကြ A တုိက္A ခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ တပ္မေတာ္ A စိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား 
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို က်င္းပေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေစခ်င္ပါတယ္။ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္A တြက္ ေရြးေကာက္ပဲြကို ျဖတ္သန္းရမယ္ဆိုတာ သေဘာတူပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လို 
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ဳိးျဖစ္ရမလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ A ဆံုးA ျဖတ္နဲ႔ ဆႏၵကိုပါ ထည့္တြက္ေစခ်င္ 
ပါတယ္။ 

နားဆင္ရန ္

ေခ်ာက္ေပါက္လား၊ ထြက္ေပါက္လား?    

By ဲျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး စေန, 02 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ေရြးေကာက္ပဲြတဲ့။ 

သူ A ာဏာမလဲႊခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ A ထင္ကရ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးကုိ ျပည္သူေတြ ေမ့ေလာက္ေလ်ာ့ေလာက္ 
ေA ာင္ A ႏွစ္ ၂၀ ႏွပ္ထား ၿပီးမွ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္တမ္း ကစားရတာကို ၀ါသနာပါတဲ့ န၊ A ၊ ဖ က 
ေနာက္ထပ္ ေရြးေကာက္ပဲြ A သစ္တခုA ျဖစ္နဲ႔ လုပ္လုိက္ျပန္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြပါ။ 

ဒီေရြးေကာက္ပဲြမွာကလည္း သူ ေမာင္ပိုင္ျဖစ္ေA ာင္ A ဘက္ဘက္က စ စီမံထားေပမဲ့ သူ႔ကိုယ္သူ ေက်ာ 
မလံုေသးတဲ့ န၊ A ၊ ဖ ဟာ A ရင္ ေရြးေကာက္ပဲြတုန္းကလိုပဲ လႊတ္ေတာ္ေခၚမယ့္ရက္ကို ဂယ္ေပါက္ 
A ျဖစ္ မေရမရာ ျဖစ္ေA ာင္ လုပ္ထားပါေသးတယ္။ 

ဘာပဲေျပာေျပာ A ဲ့ဒီ ေရြးေကာက္ပဲြ ဆိုတာႀကီးက နီးလာျပန္တယ္ဆုိေတာ့ A ာ႐ံုစိုက္မႈ ေတြက ပိုကဲ 
လာခဲ့ၾကပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ A ာ႐ံုစိုက္တယ္ ဆိုတာ ျပည္သူေတြက A ာ႐ံုစိုက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

‘ေရြးေကာက္ပဲြသာလွ်င္ ဒီမိုကေရစီA တြက္ တခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္ပါ’- လုိ႔ ေျပာေျပာေနၾကတဲ့ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဆိုတာကသာ စိတ္၀င္တစား A ာ႐ံုစိုက္ေနၾကတာပါ။ ျပည္သူေတြကေတာ့ ဒါမ်ဳိး- 
႐ိုးေနၿပီ ဆိုတာမ်ဳိး... ဘာသိဘာသာပါပဲ။ 

A ဲဒီ ႏုိင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ဆိုတဲ့ လူေတြ ေျပာတဲ့ တခုတည္းေသာ ထြက္ေပါက္ ဆိုတာ ၾကားရေတာ့ 
ရန္ကုန္က ဘတ္စ္ကားစပယ္ယာေတြ ေျပာေနက်စကားကို သြားသတိရတယ္။ ‘A ေပါက္ကို ပိတ္မထား 
ၾကပါနဲ႔၊ က်ဳပ္တို႔က A ဲဒီA ေပါက္ကေလးနဲ႔ လုပ္စားေနရတာ ပါ’….တဲ့။ ဘတ္စ္ကားက်ပ္က်ပ္ထဲ စိတ္က 
တိုခ်င္ခ်င္ရယ္ ဆိုေပမဲ့ စပယ္ယာ့စကား ၾကားရေတာ့ ၿပံဳးခ်င္စိတ္ ေပါက္လုိက္မိရေသးတယ္။ 

A ခု ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ဆိုတဲ့ လူေတြေျပာတဲ့ တေပါက္တည္းေသာA ေပါက္ ဆိုတာက်ေတာ့ 
မၿပံဳးမိေတာ့ဘူး။ ဒီေလာက္ေတာင္ A ဘက္ဘက္က ေလစိမ္းမတိုးႏုိင္ေA ာင္ လုပ္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ 
A တုA ေယာင္ A စုတ္A ျပတ္ က်ပ္က်ပ္တည္းတည္းႀကီးထမဲွာ ဒီ တေပါက္ပဲ ရိွပါတယ္ဆိုေတာ့ စိတ္တို 



မိေတာ့တယ္။ 

ဘယ့္ႏွယ္… ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ ခရီးA တြက္ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိတာက တခုတည္္းေသာ ထြက္ေပါက္ 
ဟုတ္ရမွာတုန္း။ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတာက ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ကို သြားတဲ့လမ္းမွာ မလဲြမေသြ ႀကံဳရ 
ျဖတ္သန္းသြားရမယ့္ မွတ္တိုင္ေတြပါ။ မွတ္တိုင္ဆိုတာနဲ႔ ထြက္ေပါက္ဆိုတာ ဘယ္လို ကြာျခားတယ္ဆို 
တာေတာ့ သိၾကမွာပါ။ 

မွတ္တိုင္ဆိုတာက ကိုယ္သြားရမယ့္ ပန္းတိုင္A တြက္ ခရီးဘယ္ေလာက္ေပါက္ခဲ့ၿပီဆိုတာကို ျပတဲ့ သတ္ 
မွတ္ကမၸည္းတင္ခ်က္ပါ။ 

ထြက္ေပါက္ဆိုတာက်ေတာ့ ကိုယ္သြားရမယ့္ ခရီးပန္းတုိင္A တြက္ ဒါမွ မဟုတ္လည္း A ႏၱရာယ္ရွိေနတဲ့ 
ေနရာက ထြက္ဖို႔A တြက္္ A ေပါက္။ Uပမာ ဆိုပါေတာ့ မီးေလာင္ေနတဲ့ A ိမ္ထကဲေန မီးလြတ္ရာကို 
ထြက္ႏိုင္မယ့္ A ေပါက္။ A ဲ့ဒီလို ေဘးလြတ္ရာကို ေရာက္ေစႏုိင္ဖို႔ A သင့္ေဖာက္လုပ္စီမံထားတဲ့ 
A ေပါက္ကိုမွ ထြက္ေပါက္လို႔ ေခၚတာပါ။ 

ဒါေပမဲ့ A ခုေတာ့ န၊ A ၊ ဖ က က်င္းပေပးမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဆိုတာကို ထြက္ေပါက္မွန္း ၀င္ေပါက္မွန္း 
မွတ္တိုင္မွန္း မသိၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ န၊ A ၊ ဖ က စည္း A ထပ္ထပ္ပတ္လည္ 
ခ်ၿပီးမွ ေဖာက္ေပးထားတဲ့ ေခ်ာက္ေပါက္ထကဲို ၀င္ၾကဖို႔ A ားစိုက္ တာစူေနၾကေလရဲ႕။ A ဲဒီA ေပါက္ဟာ 
ထြက္ေပါက္မဟုတ္ဘူး။ ေခ်ာက္ထကဲို ဒလိန္႔ေခါက္ေကြးက်မယ့္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးဆီကို၀င္တဲ့ ေခ်ာက္ 
ေပါက္ႀကီးပါလား ဆိုတာ A ထဲ လံုးလံုးေရာက္မွ သိၾကပါလိမ့္မယ္။ 

နားဆင္ရန ္

 

မဲမထည့္ဘဲ သပိတ္ေမွာက္ၾကလိမ့္မယ္    

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး တနဂၤေႏြ, 03 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၀ ရက္ တစ္ပတ္ေလာက္ကတင္ က်ေနာ္တို႔ A ယ္ဒီတာေတြ၊ စာေရးဆရာ ကဗ်ာဆရာေတြ၊ 
စကား၀ိုင္း ဖြဲ႔မိၾကတုန္းမွာ A ေၾကာင္းA ရာေလး တစ္ခုကို သူ႔A ျမင္ ကိုယ့္A ျမင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾက 
ပါေသးတယ္။ 

ဘာလဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံတကာက ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူေတြကို ခြင့္မျပဳဘဲ ႏိုင္ငံတကာက  

စြက္ဖက္တယ္ ဆိုတာမ်ဳိးကို္ လက္မခံဘဲ န၊ A ၊ ဖ က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြကဲို ႏိုင္ငံတကာ 
A သိA မွတ္ျပဳမႈ ရေA ာင္ ဘယ္လိုနည္းေတြနဲ႔ လုပ္ႏိုင္ေျခ ရွိသလဲ ဆိုတာပါ။ 



တခ်ဳိ႕က ႏိုင္ငံတကာ A သိA မွတ္ျပဳမႈ မရလည္း န၊ A ၊ ဖ က ဂ႐ုစိုက္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ 
တခ်ဳိ႕ကလည္း န၊ A ၊ ဖ က A ကုန္လံုးကို သူတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ယူထားၿပီး ျဖစ္တဲ့A တြက္ ႏို၀င္ဘာ ၇ 
ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ ဘာမွ ထပ္မလုပ္ေတာ့ဘဲ A မွန္တကယ္ လြတ္လပ္ မွ်တတယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ဳိး 
လုပ္ျပလိမ့္ မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 

တခ်ဳိ႕ကေတာ့ န၊ A ၊ ဖ က သူနဲ႔ ပုလနဲံပ သင့္တဲ့ A ာဆီယံ ႏိုင္ငံA ခ်ိဳ႕က ေလ့လာသူေတြကို 
ခြင့္ျပဳလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ေၾကးေပးၾကပါ တယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္မွာ ႏိုင္ငံေရး 
A က်U္းသား တခ်ိဳ႕ကို လႊတ္ေပးၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို A ဖတ္ဆယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားလိမ့္မယ္လို႔ 
ဆိုၾကပါတယ္။ 

A ဲဒီ ေဆြးေႏြးမႈေတြ A ားလံုးရဲ႕ A ေျဖက ေနာက္ ႏွစ္ရက္ေလာက္ A ၾကာမွာ န၊ A ၊ ဖ ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ေကာ္မရွင္က ေဒၚေA ာင္ဆန္း စုၾကည္ရဲ႕ ေနA ိမ္မွာ ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔A တူ A က်U္းက်ေနသူ 
စုစုေပါင္း ၃ ေယာက္ကို မဲေပးရမယ့္ စာရင္းထမဲွာ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို 
ၾကည့္ျခင္းA ားျဖင့္ လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲကို တရား၀င္ ျဖစ္ခ်င္လြန္းတဲ့ န၊ A ၊ ဖ က 
ေသြး႐ူးေသြးတန္းနဲ႔ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ မဲေပးခြင့္ မရွိပါဘူးလို႔ ေျပာထားတဲ့ A က်U္းသား သံုးUီးကို မဲေပးခြင့္ 
ျပဳလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ သံုးUီးဟာ A က်U္းက်ခံေနရသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေကာ္မရွင္ရဲ႕A မွား 
ဆိုရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က A ဲဒီ A မွားA တြက္ ႀကီးႀကီးမားမား ေပးဆပ္ရပါလိမ့္မယ္။ 

UပမာA ားျဖင့္ A ျခား A က်U္းသားေတြကပါ မဲေပးခြင့္ စုေပါင္း ေတာင္းဆိုလာၾကတာမ်ဳိး 
ျဖစ္ပါတယ္။  A ဲဒီလိုမ်ဳိး စုေပါင္း ေတာင္းဆိုလာခဲ့ရင္ ေကာ္မရွင္ ဘယ္လို A ေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးမွာလဲ… 
ဆိုတာ စိတ္၀င္စား စရာပါ။ 

A က်U္းသားခ်င္း A တူတူ သူတို႔ ၃ ေယာက္ကို မဲေပးခြင့္ျပဳၿပီး က်န္တဲ့ A က်U္းသားေတြကို ခြင့္မျပဳရင္ 
ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ ႏွစ္ျပားမွ မတန္ေA ာင္ က်ဆင္းသြားပါလိမ့္မယ္။ ေကာ္မရွင္ 
ဂုဏ္သိကၡာက်တာ၊ မက်တာထက္ န၊ A ၊ ဖ က ေစခုိင္းတဲ့ A တုိင္း လုပ္ေနရတဲ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ 
လုပ္ပံုကိုင္ပံုေတြ A ၿမီးA ေမာက္ မတည့္တာကေတာ့ ရွင္းေနပါၿပီ။ 

ေနာက္တစ္ခု ရွိပါေသးတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၾကမယ့္ ပါတီေတြထမဲွာ ၾကံ့ဖြံ႔ က A ားA ေကာင္းဆံုး 
ျဖစ္ေနရတဲ့A ထဲ ဒီမိုကေရစီ A င္A ားစု ပါတီေတြကလည္း A ကြကဲြAဲ ၿပဲၿပဲ ျဖစ္ေနၾကပါေသးတယ္။ 
ဒီရက္ပိုင္း A တြင္းမွာပဲ ေငြေရး ေၾကးေရး ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ NDF ရဲ႕ A ကြဲA ၿပကဲို ၾကားလိုက္ရ 
လပါတယ္။ ဒါေတြကို ေကာ္မရွင္က မ်က္ေစ့ေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ေနတာပါ။ NDF က ကိုယ္စားလွယ္ 
A ခ်ိဳ႕ A လြန္တရာ ကံေကာင္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြမဲွာ ႏိုင္ခဲ့ရင္ေတာင္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း ျပႆနာ၊ 
ရန္ပံုေငြ ရရွိမႈ ျပႆနာေတြနဲ႔ A မႈဆင္ႏိုင္ေA ာင္ လုပ္Uီးမွာပါ။ ျပည္သူေတြA ေနနဲ႔ကေတာ့ လက္ရွိ 
ေရြးေကာက္ပြကဲို ေA ာ့ႏွလံုးနာစရာႀကီး တစ္ခုလိုသာ ႐ႈျမင္ၾကဖြယ္ရွိပါတယ္။ 



ျပည္သူေတြ မမဲေပးခဲ့ရင္လည္း ဘယ္သူကမွ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးၿပီး စည္း႐ံုးလို႔မဟုတ္ဘဲ သူတို႔ဘာသာ 
သူတို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုတာႀကီးကို စိတ္ပ်က္ၿပီး မမဲေပးၾကတာဘဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ 

ေလာေလာဆယ္ A ေျခA ေနမွာေတာ့ န၊ A ၊ ဖ ကေရာ၊ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီကေရာ ျပည္သူေတြ A င္တိုက္ 
A ားတိုက္ မထဲည့္ၾကဖို႔ သူတို႔ရဲ႕ ခရီးစU္ေတြတိုင္းမွာ A မ်ဳိးမ်ဳိး A ားေပးလႈံ႔ေဆာ္ေနတာပါ။ မေလ်ာ္ၾသဇာ 
သံုးၿပီး မဲမေပး ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေနတာဟာ ပုဒ္မ ၅၇ ကို ခ်ဳိးေဖာက္တယ္လို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က 
မေျပာရဲပါဘူး။ 

စာနယ္ဇင္းသမား တစ္ေယာက္A ေနနဲ႔ A ဲဒီလို မတရားမႈေတြကို သူမ်ားထကပ္ိုၿပီး ျမင္တတ္တဲ့ သဘာ၀ 
ရွိေလသလားေတာ့ မေျပာတတ္ပါဘူး။ လက္ရွိ A ေနA ထားမွာ ကိုမင္းကိုႏိုင္ မိသားစု A ပါA ၀င္ ၈၈ 
မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ မိသားစုေတြA ားလံုးက ေထာင္၀င္စာကတစ္ဆင့္ ၈၈ 
မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား မ်ား A ားလံုးရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ကို ယူၿပးီ သို႔တည္းမဟုတ္ ေရွ႕ေန 
ေရွ႕ရပ္နဲ႔A ျမန္ဆံုး တုိင္ပင္ၿပီး သူတို႔ လည္း ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြမဲွာ မဲေပးခြင့္ 
ရလိုေၾကာင္း တညီတညြတ္တည္း ေတာင္းဆိုၾကေစ လိုပါတယ္။ မဲေပးခြင့္ ရခဲ့သည့္တိုင္ 
သူတို႔A ားလံုးက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြကဲို မမဲထည့္ဘဲ သပိတ္ေမွာက္ၾကလိမ့္မယ္လို႔လည္း 
ယံုၾကည္မိေၾကာင္းပါ။ 

နားဆင္ရန္ 

ဗမာ့ဒီမိုကေရစီရဲ႕ A လားA လာ    

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး တနလၤာ, 04 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံA ျဖစ္ ကူးေျပာင္းတည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ A ေျခခံA က်ဆံးုလိုA ပ္ခ်က္က ေရြးေကာက္ 
ပြျဲဖစ္တယ္ဆိုတာကို A ားလံုးက လက္ခံထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြကဲေန တဆင့္သာ ဒီမိုကေရစီ 
စနစ္ဆီကို တက္လွမ္းႏိုင္တာပါ။ တျခားနည္းလမ္း မရွိပါဘူး။ ကမၻာ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံA သီးသီးမွာလည္း 
ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပၿပီး A ႏိုင္ရပါတီက A စိုးရ ဖြဲ႔ၾကရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံA  
တြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ A သက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ 

တခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ 

ေ႐ြးေကာက္ပြဟဲာ တရားမွ်တမႈ ႐ွိရဲ႕လား၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ႐ွိပါ 
ရဲ႕လား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြကဲ်င္းပေပးတဲ့ A ဖြဲ႔A စည္း(ေကာ္မ႐ွင္)ဟာ သီးျခား လြတ္လပ္တဲ့ A ဖြဲ႔A စည္း 
ဟုတ္ရဲ႕လား၊ လက္႐ွိA ုပ္စိုးသူမ်ားရဲ႕ ႀကိဳးကိုင္ခံေနရတဲ့ A ဖြဲ႔A စည္းလား၊ ေ႐ြးေကာက္ပြမဲွာ ပါ၀င္ယွU္ 
ၿပိဳင္ၾကမယ့္ ပါတီေတြ၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ သာတူညီမွ် A ခြင့္A ေရးေတြ ရရဲ႕လား စသည္ျဖင့္ ေမးစရာ 
ေမးခြန္းေတြ ရွိလာပါတယ္။  

A ခု က်င္းပေတာ့မယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ A ထက္မွာ ေမးခဲ့တဲ့ ေမးခြနး္ ဘယ္ႏွစ္ခုနဲ႔မ်ား ၿငိစြန္းေနမလဲ 



လို႔ ၾကည့္လိုက္တဲ့A ခါ A ားလံုး ၿငိစြန္းေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ တရားမွ်မႈ၊ လြတ္လပ္မႈ မ႐ွိဘူး။ က်င္းပ 
တဲ့ ေကာ္မ႐ွင္က န၊ A ၊ ဖ ဖြဲ႕ေပးတဲ့ ေကာ္မ႐ွင္၊ ပါ၀င္ယွU္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ ပါတီေတြထမဲွာ ၾကံ့ဖြံ႔ တပါတီပဲ 
A ခြင့္A ေရးေတြ ရေနတယ္။ 

A ခြင့္A ေရးဆိုတာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးတာ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြAဲ တြက္ ေငြေၾကးသံုးစြတဲာ၊ ႀကိဳတင္မယဲူတာ စတဲ့ 
A ခ်က္ေတြကို ေျပာတာပါ။ 

ၾကံ့ဖြံ႔ပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ စစ္A ုပ္စု ေခါင္းေဆာင္ေတြပဲ ျဖစ္ေနေတာ့ ဒီA ခြင့္A ေရးကို သူတို႔ပဲ 
ရေနတာ ဆန္းေတာ့မဆန္းပါဘူး။ ေကာ္မ႐ွင္ကလည္း ႀကံ့ဖံြ႔ပါတီ လုပ္ေနကိုင္ေနတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ 
ဒါေတာ့ Uပေဒနဲ႔ ညီတယ္၊ ဒါေတာ့ Uပေဒနဲ႔ မညီဘူးလို႔ မေျပာရပဲါဘးူ။ သူတို႔ေတြ လုပ္ခ်င္ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ 
ကိစၥမ်ဳိးဆိုရင္ တရား၀င္ ျပဌာန္းထားတဲ့ ေကာ္မ႐ွင္Uပေဒကိုေတာင္ ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး လုပ္ေပးေနရတာမ်ဳိး 
ေတြ ရွိေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ Uပမာ ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္ကို မဲေပးခြင့္ ေပးတာမ်ဳိးပါ။ 

တကယ္ေတာ့ ေဒၚစုဟာ မဲေပးခြင့္မ႐ွိပါဘူး။ ျပစ္ဒဏ္ က်ခံေနရတဲ့လူ တေယာက္ဟာ မဲေပးခြင့္ မ႐ွိဘူးလို႔ 
ျပဌာန္းထားၿပီးသားပါ။ ဒါျဖင့္ ဘာေၾကာင့္ မဲေပးခြင့္ကို ေကာ္မ႐ွင္က ခြင့္ျပဳရသလဲ။ 

ရွင္းပါတယ္။ စစ္A ုပ္စု A လုိက် ခြင့္ျပဳေပးလိုက္တာပါပဲ။ 

ေဒၚစုကို မဲေပးခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းA ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ A သိုင္းA ၀ိုင္းၾကားမွာ A တိုင္းA တာ တခုေလာက္ 
ေတာ့ မ်က္ႏွာရေကာင္းရဲ႕လို႔ သူတို႔ ေတြးထားၾကဟန္ တူပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေဒၚစုကလည္း 
မဲေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

A ဲဒီမွာ ေနာက္ထပ္ ေျပာစရာတခု သူတို႔ ရလာၾကပါတယ္။ 

ေဒၚစုဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြကဲို မလိုလားဘူး၊ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္ေနတယ္လို႔ A စိုးရပိုင္မီဒီယာေတြက 
ေနၿပီး ေျပာလာပါလိမ့္မယ္။ ဒါကလည္း A သိ႐ွိ႐ွိ၊ သတိ႐ွိ႐ွိ လုပ္တဲ့ ကိစၥတခုပါပဲ။ 

A ခုဆိုရင္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာေတြထမဲွာ ““““ေေေေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီး ပ်က္စီးြးေကာက္ပြဲႀကီး ပ်က္စီးြးေကာက္ပြဲႀကီး ပ်က္စီးြးေကာက္ပြဲႀကီး ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ၾကံစည္ေဆာင္ ရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ၾကံစည္ေဆာင္ ရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ၾကံစည္ေဆာင္ ရာ ပ်က္စီးေၾကာင္း ၾကံစည္ေဆာင္ 
ရြက္ေနသူမ်ားA ား ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူႏွင့္ရြက္ေနသူမ်ားA ား ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူႏွင့္ရြက္ေနသူမ်ားA ား ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူႏွင့္ရြက္ေနသူမ်ားA ား ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူႏွင့္    တပ္မေတာ္တုိ႔ လက္တြဲ၍ တပ္မေတာ္တုိ႔ လက္တြဲ၍ တပ္မေတာ္တုိ႔ လက္တြဲ၍ တပ္မေတာ္တုိ႔ လက္တြဲ၍ ၀၀၀၀ိုင္းိုင္းိုင္းိုင္း၀၀၀၀န္းဆန္႔က်င္ တာဆီးသြားရန္ န္းဆန္႔က်င္ တာဆီးသြားရန္ န္းဆန္႔က်င္ တာဆီးသြားရန္ န္းဆန္႔က်င္ တာဆီးသြားရန္ 
လိုA ပ္လိုA ပ္လိုA ပ္လိုA ပ္”””” ဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံလိုလို ဘာလိုလို စာသားေတြကို စာလံုးမည္းႀကီးေတြနဲ႔ ေဖာ္ျပေနတာကို 
ေတြ႔ေနရပါၿပီ။ ဒါဟာ A ခ်ိတ္A ဆက္႐ွိ႐ွိ လုပ္တဲ့ လုပ္ရပ္တခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေဒၚစုက- မဲေပးတာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္သလို မမဲေပးတာလည္း ဒီမိုကေရစီပဲ ဆိုတဲ့ သတင္းစကားကို 
ျပည္သူေတြဆီ ေပးပို႔ထားသူပါ။ ေတာ္ေတာ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတဲ့ စကားလည္းျဖစ္ပါတယ္။ စစ္A ုပ္စု A ျမင္မွာ 
ေတာ့ ဒါဟာ ေ႐ြး ေကာက္ပြကဲို ပ်က္စီးေA ာင္ လုပ္တာလို႔ ျမင္ေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါကို သူတို႔ 
ဘယ္လို တုံ႔ျပန္မွာလဲ။ A ေျဖက ႐ွင္း႐ွင္းေလးပါ။ 

သတင္းစာမွာ ေရးထားတဲ့ Uပေဒ ေလ့လာသူ တUီးရဲ႕ ေဆာင္းပါးမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြမဲွာ မမဲေပးေA ာင္ 



စည္း႐ံုးလႈံ႔ေဆာ္ရင္ ေထာင္ဒဏ္ တႏွစ္၊ ဒဏ္ေငြ တသိန္း ျပစ္ဒဏ္ ခ်ႏိုင္တယ္လို႔ ေရးထားပါတယ္။ 
ေစာေစာက ေျပာခဲ့တဲ့ A ေျဖက ႐ွင္း႐ွင္းေလးပါဆုိတာ A ဲဒါပါပဲ။ 

ေဒၚစုဟာ ကိုယ္တိုင္ မဲေပးမႈကို မလုပ္တဲ့A ျပင္ A ျခားလူေတြ မမဲေပးေA ာင္လည္း လံႈ႔ေဆာ္စည္း႐ံုးတဲ့ 
A တြက္ Uပေဒေလ့လာသူ တUီးရဲ႕ စကားရပ္A တိုင္း ေထာင္ဒဏ္ တႏွစ္ေပါ့။ 

ဒါဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြမဲတိုင္ခင္နဲ႔ ေ႐ြးေကာက္A ၿပီး ၾကံဳေတြ႔ရမယ့္ ထင္ရာစိုင္း၊ လိုရာေရး Uပေဒမ်ား 
ေA ာက္က ဗမာ့ဒီမိုကေရစီရဲ႕ A လားA လာပါပဲ။ 

နားဆင္ရန္ 
 

ယုန္ပညာ႐ွိတဲ့ေပါတဲ့ ဒို႔တိုင္းျပည္ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး A ဂၤါ, 05 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ေ႐ြးေကာက္ပဲြက နီးသထက္နီးလာၿပီဆိုေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပဲြဝင္ၾကမယ္ ့ပါတီေတြက A မတ္ေလာင္းေတြ 
လည္း ကိုယ္ဝင္မယ့္နယ္ထမဲွာ စည္း႐ံုးလႈပ္႐ွားမႈေတြ လုပ္ေနၾကပါၿပီ။ တခ်ဳိ႕ ပါတီ တခုတေလကလည္း 
ေစ်းေတြထမဲွာ သူတို႔ပါတီရဲ႕ မူဝါဒ၊ ေရြးေကာက္ပဲြ ေၾကညာစာတမး္ေတြကို လိုက္ၿပီး ေဝငွေနတာ ေတြ႔ေန 
ရပါတယ္။ ဒီပါတီေလးေတြဆိုတာက မ်က္နွာမဲြ မ်က္နွာျပာ ပါတီေလးေတြဆိုေတာ့ စာ႐ြက္ေဝတာေတာင္ 
မွ မာန္ပါ တက္ႂကြတဲ့ A သြင္ A ရိပ္A ေယာင္ေတြ မေတြ႔ၾကရပါဘူး။ 

ေဈးထမဲွာ႐ိွတဲ့ သာမန္ျပည္သူေတြ ဆိုတာကလည္း ၁၉၈၈ ျပည္သူ႔ A ေရးေတာ္ပံုႀကီးကို စစ္တပ္က 
နင္းေခ်ပစ္လိုက္ၿပီးကတည္းက ဆက္တိုက္လို A ထုA ေထာင္း A နိွပ္A စက္ခံလာရတာဆိုေတာ့ နိုင္ငံ 
ေရးကို ထင္ထင္ေပၚေပၚႀကီး လက္ခံပါဝင္ ပတ္သက္လိုက္ရမွာကို ေၾကာက္ေတာက္ေတာက္ႀကီးေတြ 
ေတာင္ ျဖစ္ေနႀကပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္လည္း နိုင္ငံေရးပါတီက လာေဝတဲ့စာကို ေစ်းလယ္ေကာင္ လူျမင္သူ 
ျမင္မွာ မယူရလဲို႔ ေခါင္းခါလႊတ္ၾကသူေတြက မ်ားပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ A ိမ္တိုင္ယာေရာက္လာၿပီး ျဖည့္ထားၿပီးသား ပါတီဝင္ပံုစံေတြေဝေပးတဲ့ ႀကံ့ဖြ႔ံလို A မ်ားသိၾကတဲ့ 
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီကိုက်ေတာ့ A ႐ွင္ေမြးထားလို႔ ေန႔ခ်င္းႀကီးၿပီး A ႏၱရာယ္႐ိွတတ္မွန္း သိသိႀကီးနဲ႔ဆိုေတာ့ 
သူတို႔ပါတီထဲ ဝင္တာ မဝင္တာ A ပထား၊ လာေဝတဲ့ပံုစံေတြေတာ့ လက္ခံထားလိုက္ၾကရတယ္။ 

လက္မခံထားဘူးဆိုရင္ ႀကံ့ဖြ႔႔ ံ ရာA ိမ္မွဴးက ဘယ့္ႏွယ္ လုပ္မယ္မွန္းမွ မသိတာကိုး။ 

ၿပီးေတာ့ ရာA ိမ္မွဴးက '' ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေA ာင္သိန္းလင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ကြန္ကရစ္လမ္းေတြ 
ေငြ ဘီလီယံနဲ႔ ခ်ီ A ကုန္ခံၿပီး ခင္းေပးမွာ။ ဒါေပမဲ့ ပါတီဝင္A င္A ားမျပည့္တဲ့ လမ္းေတြကိုေတာ့ ခင္းမေပး 
ဘူးတဲ့'' လို႔ ဆက္ေျပာျပန္ေသး ဆိုေတာ-့ မိုးတြင္းA ခါဆို ကေလးေတြ ဖန္ခုန္တမ္းကစားသလို 
က်င္းေတြ၊ ခ်ဳိင့္ေတြ၊ ဗြက္ေတြကို ခုန္လႊား သြားေနရတဲ့ A ိမ္ေ႐ွ႕က ကိုယ္ထူ ကိုယ္မထနိုင္ဘဲ ျပန္ျပန္္လဲ 



ေနတာဖန္ေတထေနတဲ့ ဒုကိၡတ လမ္းကေလးကို ဟုတ္နိုးေရာရာ လွမ္း ေငးလို႔ေငးျပန္ရ ျဖစ္ေနျပန္ေသး 
တာေလ။ 

ႀကံ့ဖြံ႔ကေတာ့ ၿခိမ္းေျခာက္တာေရာ၊ ျမွဴဆြယ္တာေရာ၊ လာဘ္ထိုးတာေရာ စံုလို႔ပါ။ 

ဒါေပမဲ့ ႀကံ့ဖြံ႔ A မတ္ေလာင္းကိုယ္တိုင္က ျပည္သူၾကားဆင္းၿပီး တရားေဟာတာမ်ဳိး၊ မူဝါဒ ႐ွင္းတာမ်ဳိး 
ေတာ့ မေတြ႔ရ၊ မၾကားရပါဘူး။ ဒီေတာ့ ႀကံ့ဖြံ႔ကေတာ့ ပဲြစားနဲ႔၊ ဒလန္နဲ႔ပဲ လုပ္မလားလို႔ ထင္ရပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ျပည္သူက ငထံု ငA ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ 

က်န္တဲ့ ပါတီေလးေတြ ဆိုတာကေတာ့ သိတဲ့A တိုင္း A မတ္ဝင္ေၾကး ငါးသိန္းေတာင္မွ လွပ္လွွပ္ကပ္ 
ကပ္နဲ႔ ႐ွာေဖြထားရတာဆိုေတာ့ သူတို႔ႀကံ့ဖြံ႔လို လမ္းခင္းေပးနိုင္တာ၊ တံတားေဆာက္ေပးနိုင္တာမ်ဳိး 
လက္ငင္းမတတ္နိုင္ၾကတဲ့A ခါ '' က်ဳပ္တို႔သာ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ရင္ ျပည္သူေတြ ဒီကေန႔ ခံစားေနရ 
တဲ့ ဟိုဒုကၡ၊ ဒီဒုကၡေတြကေန ကင္းေဝးေA ာင္ ဟို႔နွယ္ ဒိနွယ္ လုပ္ေပးပါ့မယ္လို႔ ကတိ ကဝတ္ေတြ ေပး 
ေနၾကေလရဲ႕။ 

ဂ်ာနယ္တေစာင္ထဲမွာ ရပ္ကြက္  ေဘာ္လီေဘာကြင္းေလးထဲ ေဟာေျပာစညး္ရံုးပဲြ က်င္းပေန႐ွာတဲ့ ပါတီ 
တခုက ပါတီေခါင္းေဆာင္ A မတ္ေလာင္းကေလး လက္သီး လက္ေမာင္းတန္းေနတာ ဓာတ္ပံုနဲ႔တကြ 
ဖတ္လိုက္ရတယ္။ လက္ကိုင္ဟြန္း မပါ၊ ေလာ္စပီကာ မပါ ဆိုေတာ့ A ားစိုက္ေA ာ္ေနရပံုက သနားစရာပါ 
ပဲ။ သူတို႔ ပါတီတံဆိပ္ ပါတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ကေလးကို ေက်ာဘက္ကသစ္ပင္မွာ ပီနံႀကိဳးနဲ႔ တို႔လို႔တဲြေလာင္း 
ခ်ည္လို႔။ ပရိသတ္ျပည္သူကေတာ့ ေတာလက္ေက်း႐ြာက A စမ္းခြပ္ လက္ျပတဲ့ ၾကက္ပိန္ပဲြေလာက္ 
ေတာင္မွ မစည္ကားဘဲ ကဲ် ေတာက္ေတာက္ပါပဲ။ 

ေနာက္ဂ်ာနယ္တေစာင္ထမဲွာ ဓာတ္ပံု ပါလာတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီစံု A မတ္ေလာင္းေတြ တေထြးႀကီး 
က ''ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားစစ္စစ္ေတြကိုပဲ မဲေပးၾကပါ '' လို႔ A င္တာဗ်ဴးနဲ႔ ႏႈိးေဆာ္ထားျပန္ပါတယ္။ 

သို႔ေသာ္... တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီရဲ႕ Uကၠ႒ Uီးထြန္းရီကေတာ့ သူတို႔ တ၊ စ၊ ည နဲ႔ ႀကံံ့ဖြံ႔ 
ပဲ A ဓိက ၿပိဳင္ၾကရမွာပါ...လို႔ ဆိုေနျပန္ပါေလရဲ့။ 

A လားတူပဲ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီဘက္က ထြက္လာတဲ့ တီးတိုးတီးတိုး သဖမ္းပိုး စကားသံ ကလည္း တ၊ စ၊ ည ကိုပဲ 
ေၾကာက္တယ္တဲ့။ ဟုတ္မွာေပါ့… စစ္A ာဏာ႐ွင္ရဲ့ A ေမြစားA ေမြခံ ဖေA ပါ မေA ပါ ေသြးမစပ္ သားမ 
ေတာ္ ရန္ဘက္ညီA စ္ကိုေပကိုး။ 

ရန္ကုန္A ေျခA ေနနဲ႔တင္ မလံုေလာက္ေသးဘူးထင္လို႔ နယ္ဘက္ နွစ္ေနရာ သံုးေနရာကို စံုစမ္းၾကည့္ 
ေတာ့လည္း လႈပ္လႈပ္႐ွား႐ွားနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ျပင္ဆင္ၾကတာ မေတြ႔ရဘူးတဲ့။ ႀကံ့ဖြံ႔ကေတာ့ ႐ြာဘက္ 
ေတြကို ကုပ္ေခ်ာင္း ကုပ္ေခ်ာင္းနဲ႔သြားတာ ေတြ႔တယ္တဲ့။ ႀကံ့ဖြ႔ံေတြရဲ႕ ကိုယ္တိုင္A ေျပာA ရေတာ့ ႐ြာ 
ေတြမွာလည္း သူတို႔ကို ဘယ္သူကမွ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ႀကိဳတာ ဆိုတာ လိုလားတာ မ႐ိွဘူးတဲ့။ ဒါေပမဲ့ 
သူတို႔ပဲ နိုင္မွာ လို႔ ႀကံ့ဖြံ႔ေတြက ေျပာၾကတယ္ ဆိုပဲ...။ 



ဘာပဲေျပာေျပာ ေနာက္ ဂ်ာနယ္တခုထမဲွာေတာ့ ဒီေခတ္ထမဲွာ A ေတာ္ေလး ေရပန္းစားေနတဲ့ သားစိုး 
ဆိုတဲ့ A ဆိုေတာ္လူငယ္ေလးက ''ကၽြန္ေတာ့္မွာ မမဲေပးပိုင္ခြင့္႐ိွသလို မဲေပးပိုင္ခြင့္လည္း ႐ိွပါတယ္။ 
ကၽြန္ေတာ္ မႀကိဳက္တဲ့ ပါတီဆိုရင္ မဲမေပးဘူး။ ကြ် န္ေတာ္ လက္ခံတဲ့ ပါတီဆိုရင္ မဲေပးမွာပါ။ ပရိသတ္ 
ႀကီးကို ေလာေလာဆယ္ဆယ္ ကၽြန္ေတာ္ ေမာင္သားစိုး ေခါင္းမူးေနပါတယ္၊ နွာလည္းေစးေနပါတယ္ 
လို႔ပဲ ေျပာပါရေစ''လို႔ ေ႐ြးေကာက္ပဲြA ေပၚ A င္တာဗ်ဴးထားတာ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ ဒီေတာ့ ေ႐ြး 
ေကာက္ပဲြနဲ႔ နီးကပ္သထက္ နီးကပ္လာတဲ့ A ခိ်န္ကို ၿခံဳ၍သံုးသပ္ရပါလွ်င္ တတိုင္းျပည္လံုးရိွ ျပည္သူမ်ား 
A ားလံုး ေခါင္းကိုက္ နွာေစးေနျကပါတယ္။ A ဲဒီ လကၡဏာက သည္ပင္လွ်င္ ဒီေရြးေကာက္ပဲြကို ယU္ 
ေက်းစြာ ဆန္႔က်င္ေနျခင္း ျဖစ္လ်က္ ျပည္သူမ်ားA ားလံုးဟာ နိုင္ငံေရး A ထံု ငA မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း 
ျပဆိုေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။ 

နားဆင္ရန္ 

၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႏႊဲလိုက္ၾကစို႔ ဝုန္းဒိုင္းႀကဲ    

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး ဗုဒၶဟူး, 06 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ဂ်ာနယ္တေစာင္မွာဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ နယ္ေျမ A နံွ႔A ျပားက မဲဆႏၵ႐ွင္ ႐ွစ္ဦးကို ၂ဝ၁ဝ နဲ႔ ပတ္သက္ 

ၿပီးေတာ့ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း ထားတာပါ။ တနိုင္ငံလံုး A တိုင္းA တာနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ ဒီေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းဟာ 
လံုေလာက္တဲ့ တိက်ႏိုင္မႈနဲ႔ A ေဝးႀကီးမွA ေဝးႀကီးပါ။ ဒါေပမဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ Eရာဝတီတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း 
ေတြထကဲ မဲဆႏၵ႐ွင္ေတြဆိုေတာ့ လိုက္လံ စစ္တမ္းေကာက္ယူဖို႔ မလြယ္တဲ့ ေခတ္ A ေျခA ေနႀကီးထဲမွာ 
ဒီA ေထာက္A ထားေလး ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ၂ဝ၁ဝ ေ႐ြးေကာက္ပဲြကို A ထိုက္A ေလ်ာက္ေတာ့ျဖင့္ ခန္႔မွန္း 
ၾကည့္လို႔ ရနိုင္စရာပါပလဲို႔ ထင္ပါတယ္။ 

A ဲ့ဒီ ႐ွစ္ေယာက္ထကဲို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္လိုက္တဲ့A ခါ မေကြးတိုင္းထကဲ နွစ္ေယာက္က A ဲဒီ ၂ဝ၁ဝ 
ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ဆိုတာကို ဘာမွ မသိဘူးတဲ့။ သူတို႔ ႐ြာေတြမွာ Uကၠ႒ေတြေတာ့႐ိွလို႔ သူတို႔ပဲ သိၾကမွာပဲ 
ထင္ပါရဲ့တဲ့။ ေပးဆိုလည္း ေပးလိုက္ရ႐ံုပဲ ႐ိွတာေပါ့ ...လို႔ ဆိုတဲ့သေဘာမ်ဳိး ႏွစ္ေယာက္စလံုးက 
ေျပာတာေတြ႔ရတယ္။ 

Eရာဝတီတိုင္းထကဲ တေယာက္ကေတာ့ ဘယ္ေန႔ မထဲည့္ရမယ္ဆိုတာေတာင္မွ မသ႐ိွာေသးဘူးတဲ့။ 
သိရလို႔ထည့္ရမယ္ ဆိုရင္လည္း ခက္ေတာ့A ခက္သားလို႔ ေတြးတယ္ထင္ပါရဲ႕။ ဟိုတခါတုန္းကလည္း 
ေ႐ြးေတာ့ေ႐ြးေပးခဲ့တာပတဲဲ့၊ ေ႐ြးသာ ၿပီးသြားတယ္ ဘာမွ ထူးထူး ျခားျခား ျဖစ္ထြန္းမလာဘူးတဲ့။ သူ႔ခမ်ာ 
ဟိုတခါ ၉ဝ တုန္းက ေရြးေပးခဲ့ျပီး ဘာမွျဖစ္မလာတာကို ေမ့နိုင္ေသးပံုမေပၚဘူး။ 

ရခိုင္ျပည္နယ္က ေရလုပ္သားတေယာက္ကေတာ့ န၊ A ၊ ဖ ေခတ္ထမဲွာ နိုင္ငံေရးလုပ္မိလို႔ A ေရးယူ 
A ဖမ္းA ဆီး A နိွပ္A စက္ခံရသူ တေယာက္ေယာက္ကို ေတြ႔ထားမိလို႔လားေတာ့ မသိပါဘူး ေရြး 
ေကာက္ပဲြA ေၾကာင္း ေမးတဲ့A ခါ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ မပတ္သက္ေၾကာင္း၊ ကင္း႐ွင္းပါတယ္ ဆိုတဲ့A ေၾကာင္း 
ဇြတ္ကန္ၿပီး A တင္းျငင္းေတာ့တာပဲ။ ပင္လယ္ထဲဆင္းမယ္၊ ပိုက္ဆံရမယ၊္ မိသားစုနဲ႔ ဝဝလင္လင္ 
စားမယ္။ ဒါပဲ သိတယ္တဲ့။ သူတို႔ဆီက ေA းခ်မ္းပါတယ္တဲ့။ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ လာၿပီးေတာ့ မဲ 



စည္း႐ံုးတာ မ႐ိွပါဘူးတဲ့။ ခမ်ာမွာ ေၾကာက္႐ွာလြန္းလို႔ ခါးခါးသီးသီး ျငင္းလိုုက္တာ...။ 

A ဲ့ဒီ ရခိုင္ျပည္နယ္ကပဲ ေနာက္တေယာက္ကေတာ့ A စိုးရနဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ကုမၸဏီတခုခုကလားေတာ့ 
မသိပါဘူး။ သူကေတာ့ နိုင္ငံေရး နားမလည္ပါဘူးတဲ့။ ဒါေပမဲ့ တ၊ စ၊ ည ပျဲဖစ္ျဖစ္၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးျဖစ္ျဖစ္ 
ေလာေလာဆယ္ မ်က္စိေ႐ွ႕ ျမင္ေနရတာကိုပဲ A ားေပးလိုက္႐ံုပဲ လို႔ ဆိုတယ္။ 

ေနာက္ထပ္ Eရာဝတီတိုင္းထဲကႏွစ္ေယာက္ ေျပာတာကက်ေတာ့ ဘယ္ပါတီမွ မထည့္ဘူးတဲ့။ သူတို႔႐ြာ 
က လူႏွစ္ေယာက္ကို တသီးပုဂၢလ A မတ္စာရင္း တင္ထားျပီတဲ့။ ကိုယ့္႐ြာကလူပဲ ကိုယ္မဲေပးမယ္၊ ဒါမွ 
႐ြာတိုးတက္မွာေပါ့တဲ့ဗ်။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔နယ္က မဝင္နိုင္တဲ့ (၂) ေနရာမွာကေတာ့ ႀကံ့ဖြ႔ံပဲ ရမွာပါလို႔ ဆိုျပန္ 
တယ္...ဆိုေတာ့။ 

သန္းနဲ႔ခီ်တဲ့ မဲေပးနိုင္သူေတြကို ဒီ လူ႐ွစ္ေယာက္ေလးေျပာစကားနဲ႔ ေထာက္ၿပီး ခန္႔မွန္းလို႔ ရနိုင္ပါ့မလား 
လို႔ ေစာဒကတက္စရာ႐ိွေပမဲ့ ရနိုင္တယ္လို႔ပဲ ေျပာပါရေစေတာ့။ ဘာေၾကာင့္ဆို ေ႐ြးေကာက္ပဲြကို 
ေ႐ြးေကာက္ပဲြမွန္း သိေA ာင္ ဘယ္ေလာက္လုပ္ခြင့္႐ိွလိုက္ၾကလို႔လဲ။ A ခု ပါတီဖဲြ႔ဟဲ့... ဖဲြ႔ဟဲ့ ဆိုဖြဲ႔၊ A ခု 
A မတ္ေလာင္းစာရင္းတင္ဆို တင္၊ ေဟာ ခုပဲ က်င္းပေတာ့မယ္ ဆိုေတာ့ ဘယ္ပါတီက ဘာလုပ္ခ်ိန္ 
ရလိုက္လို႔တုန္း။ ျပည္သူ့႔ ဘ႑ာ၊ န၊ A ၊ ဖ A ာဏာေတြ လႈိင္လိွုင္သံုးၿပီး ဘံုးခ်င္တိုင္းဘံုး၊ ဝုန္းခ်င္တိုင္း 
ဝုန္းေနတဲ့ ႀကံ့ဖြ႔ံတခုတည္းပဲ စ ေမြးကတည္းက လႈပ္႐ွားေမႊေနွာက္ နိုင္ခြင့္႐ိွခဲ့တာမဟုတ္လား။ 

ဒီေတာ့ ျပည္သူေတြက ေ႐ြးေကာက္ပဲြဆိုတာကိုသိသိမသိသိ၊ မလဲာေပးေပး မေပးေပး၊ ဘယ္ပါတီက 
ဝင္ၿပိဳင္ၿပိဳင္မၿပိဳင္ၿပိဳင္၊ ဒို႔ပဲ A နိုင္ဆိုၿပီး ဆင္ထားတဲ့A ကြက္ႀကီးပဟဲာကို။ ၾကည့္ေလ မဲဆႏၵနယ္ေျမ 
တခုမွာ ယU္ၿပိဳင္မယ့္A မတ္ မ႐ိွရင္ ႐ိွတဲ့ တေယာက္တည္းက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္မလို ေA ာ္တို 
A မတ္ျဖစ္ေစလို႔ ဆိုထားမွေတာ့ျဖင့္ ျပည္သူေတြက ေ႐ြးေကာက္ပဲြ သိသိမသိသိ၊ လူတေသာင္းေပးရ 
မယ့္မဲရံုမွာ နွစ္ေယာက္ေလာက္လာေပးလည္း A တည္ျဖစ္ေစတဲ့ ေ႐ြးေကာက္ ပဲြUပေဒမွာ ျပည္သူေတြ 
A ေနနဲ႔လည္း ဘာမွမည္မည္ရရ သိစရာ မလိုေပဘူးလို႔ န၊ A ၊ ဖ က A ေသA ခ်ာ ကြက္တိ ေတြးထားၿပီး 
သားပါ။ 

A ဲဒီဂ်ာနယ္ထမဲွာပဲ နိုင္ငံေရးပါတီတခုက A မတ္ေလာင္းေလး က်င္းပတဲ့ ေဟာေျပာပဲြလည္း ဖတ္လိုက္ရ 
ပါေသးတယ္။ ၾကည့္ၾကပါဦး A ရပ္ကတို႔ရယ္။ A ျဖစ္က ဆိုးလိုက္သမွ ကမ္းကုန္ဆိုတာမ်ဳိးပါပဲ။ ဟို 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဘဝက မကြ်တ္ မလြတ္ေသးတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆိုသဟာ ႀကီးက မင္းခမ္းမင္းနားနဲ႔ တိုင္းခန္း 
လွည့္ၿပီး မဲဆြယ္ေနခ်ိန္မွာ ဒီA မတ္ေလာင္းေလးခမ်ာမွာေတာ့ သခ်ဳိင္းေနာက္က ရပ္ကြက္ ေဘာ္လီ 
ေဘာကြင္းေလးထကဲ ေနပူကဲ်တဲေA ာက္မွာ နားေထာင္သူ မည္မည္ရရမ႐ိွလွတဲ့ ကသီလင္တ မဲဆြယ္ 
စည္း႐ံုးေရး ေဟာေျပာပဲြေလးက်င္းပၿပီး စည္း႐ံုး လႈံ႔ေဆာ္ေနရရွာသတဲ့။ A ဲဒီေတာ့ ေဟာေျပာေနတဲ့ A ဲ့ဒီ 
A မတ္ေလာင္းေလးA တြက္သာမက တိုင္းျပည္ႀကီးA တြက္ပါ ရင္ထုမနာ ျဖစ္လိုက္ရပံုမ်ားဆိုတာ ရင္နွင့္ 
A မွ်ျဖစ္ရပါေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။ 

နားဆင္ရန္ 
 



A ဆံုးသတ္တိုက္ပဲြ ႏႊဲၾကဖို႔    

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး ၾကာသပေတး, 07 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ေရြးေကာက္ပဲြကို လက္မခံတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္၊ A ဖဲြ႔A စည္းေတြကို ျပည္တြင္းမွာ ႏိုး-သမားေတြလို႔ ဆိုၾကပါ 
တယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြကို ၀င္မယ့္သူေတြ၊ ပါတီေတြကိုေတာ့ ႏိုးႏိုး သမားေတြ…လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ 
ျဖစ္ႏိုးႏိုး…ဟုတ္ႏိုးႏိုး…ရႏိုးႏိုး..နဲ႔ မေရရာ မေသခ်ာတဲ့ လူေတြလို႔ ဆိုလိုတာပါ။ 

A မွန္A တိုင္းေျပာရရင္ လက္ရွိေရြးေကာက္ပဲြသာ ၀င္ၾကရမွာျဖစ္ေပမယ့္ သူတို႔ကိုယ္တုိင္ေရရာေသခ်ာမႈ  

မရွိပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ မေရရာ မေသခ်ာတာေတြ ရွိမွာပလဲို႔ ဆင္ေျခ ေပးေကာင္းေပးၾကပါလိမ့္မယ္။ 
တကယ္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ဆိုတာ ျပည္သူေတြရဲ႕ A က်ဳိးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမယ့္ A ခြင့္A ာဏာ 
A တြက္ တာ၀န္ခံမယ့္သူကို ေရြးခ်ယ္တာပါပဲ။ 

A ခုဆိုရင္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ဒီမိုကရက္တစ္ A င္A ားစုလို႔ ေျပာၾကသူေတြရဲ႕ ပါ၀င္ ယွU္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းဟာ 
ဘယ္ေလာက္မ်ား ရွိပါသလဲ။ မီဒီယာေတြကတဆင့္ A ားလံုး သိၿပီးျဖစ္မွာပါ။ 

A မ်ားဆံုးၿပိဳင္ႏိုင္တဲ့ ပါတီေတာင္မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၀ ေက်ာ္ပဲရွိတယ္။ တႏိုင္ငံလံုး ကိုယ္စားလွယ္ ၁ 
ေထာင္ေက်ာ္ ယွU္ၿပိဳင္ရမွာနဲ႔ ႏႈိင္းယွU္ၾကည့္ရင္ ၁၀% သာသာ ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ စာေရးဆရာႀကီး 
တေယာက္က ေျပာဖူးတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထမဲွာ မ်က္ႏွာသိေတြခ်ည့္ပဲ ျပန္ဆံုၾကမယ္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထု 
က ဘာမွ မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ဘဲ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ၾကရA ုံးမွာပတဲဲ့။ ဆုိလိုတာက သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ 
ႀကိဳတင္A ကြက္ခ်ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ႀကံ့ဖံြ႔ေတြခ်ည့္ ျပန္ျဖစ္ ေနမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။ 

ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးတဲ့ ေဟာေျပာခ်က္ေတြမွာလည္း ျပည္သူကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ A ာမခံၿပီး ေျပာႏိုင္တဲ့ 
A ေျခA ေန မရွိပါဘူး။ A စိုးရရဲ႕ ေဘာင္ထကဲ မေက်ာ္ေA ာင္ ေျပာေနရတာက ခပ္မ်ားမ်ားပါ။ 

ဒီမိုကရက္တစ္ A င္A ားစုေတြ ေဟာေျပာမယ့္ မိန္႔ခြန္းေတြကို တည္းျဖတ္ကန္႔သတ္တာေတြ ႀကံဳရတယ္ 
လို႔ သိရပါတယ္။ ထုတ္လႊင့္ ေဟာေျပာတဲ့ ေဟာေျပာခ်က္ေတြဟာ A သက္မပါသလို၊ ဆားမပါတဲ့ဟင္း 
လို ဘာရသမွ ေပၚလြင္တာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာကို ေျပာခြင့္ေတာင္ မရွိတဲ့ A ေျခA ေနမွာ 
ေရြးေကာက္ပဲြလမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကို  ပါရာဒိုင္း 
ေရႊ႕မယ့္ နည္းလမ္းလို႔ က်ား..က်ား၊ မီးယပ္ လုပ္ေနၾကတာပါ။ 

ေရြးေကာက္ပဲြကို လက္မခံတဲ့ ႏိုးသမားေတြမွာလည္း ေA ာ္လ္တာ ေနးတစ္ဖ္ (Alternative) ရွိပါတယ္။ 
ဘႀကီးဘေဘ ေျပာခဲ့သလို လူထုတိုက္ပဲြနဲ႔ A ဆံုးသတ္၊ End Game လုပ္ႏိုင္ရင္ ဗီယက္နမ္ေတြရဲ႕ 
“လေရာင္ထုိးစစ္”လို ပံုေA ာႏိုင္ရင္ လားရာပန္းတုိင္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ A ခုA ခ်ိန္က A ခ်င္းခ်င္း ျငင္းခုန္ 
ေနၾကရမယ့္ A ခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ 



ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မယ့္သူေတြA ေနနဲ႔ ကိုယ့္A ေျခA ေန ကိုယ္သိၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြကေန ႏႈတ္ထြက္၊ 
A င္A ားစု A ကုန္လံုး A ားျဖည့္ ပူးေပါင္းၿပီး A ဆံုးသတ္တိုက္ပဲြ ႏႊၾဲကဖို႔ပါပဲ။ 

A ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ကို A ျပစ္ပံုခ်ေနမယ့္A စား ယူသင့္တဲ့ သင္ခန္းစာေတြယူၿပီး လေရာင္ထိုးစစ္ စၾကဖို႔ 
A ခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ပဲ A ႀကံျပဳ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ 

နားဆင္ရန္ 
 

သတၱိရွိရွိ ရင္ဆိုင္ၾကပါ    

By ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး ေသာၾကာ, 08 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ဒီရက္ပိုင္းေတြမွာ ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေဟာေျပာတာေတြ သတင္းစာမွာ၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွာ 

ထုတ္လႊင့္ေပးေနတာ သတိထားမိပါတယ္။ သတိထားမိတယ္ဆိုတာက သတိထားမိ႐ံုပါပ။ဲ ထထဲဲ၀င္၀င္ 
စိတ္၀င္စားစရာ မရွိဘူးလို႔ ဆုိလိုတာပါ။ A ားလံုးက ထူးမျခားနားပါ။ 

သတင္းစာ တမ်က္ႏွာစာေလာက္ကို ပါတီေတြA ားလံုး နံမည္ေျပာင္းၿပီး ဖတ္ျပသြားရင္ေတာင္ လူေတြက 
သိလုိက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဘာင္တစ္ခုတည္း၊ ပံုစံခြက္တစ္ခုတည္းကေန ေျပာေနရမွန္း သိသာပါတယ္။ 
လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ A ေနနဲ႔ကေတာ့ ႀကံ့ဖံြ႔နဲ႔ တ၊ စ၊ ည တို႔က A ပတ္စU္ထုတ္ၿပီး A ခမဲ့ျဖန္႔ေ၀ပါ 
တယ္။ မနက္မိုးလင္းတာနဲ႔ A ိမ္တံခါးေပါက္ ေရာက္ေနတာပါ။ 

ဒီမုိကေရစီ A င္A ားစုပါတီေတြကေတာ့ လက္ကမ္းစာေစာင္ A ပတ္စU္ထုတ္ေ၀ၿပီး A ခမဲ့ျဖန္႔ခ်ိဖို႔ မဆို 
ထားနဲ႔၊ ဘာကိုမွ မလုပ္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ ပါတီစာေစာင္A ေနနဲ႔ ထုတ္ေ၀ႏုိင္တာဆုိလို႔ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ 
(ျမန္မာ)ရဲ႕ ေဒါင္းA ုိးေ၀ဆိုတာပဲ ျမင္ဖူးပါတယ္။ 

တႀကိမ္ထုတ္ေ၀ဖူးတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီပါတီ (UDP) ရဲ႕ ယူနီယံ ဆိုတဲ့ စာေစာင္ကလည္း 
တေစာင္ပထဲြက္ၿပီး ရပ္သြားပါၿပီ။ ျပည္သူလူထုကို A ခမ္းA နားနဲ႔ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးႏိုင္ဖို႔လည္း ဘ႑ာေရး 
A ေျခA ေန A ဆင္ေျပပံု မရၾကပါဘူး။ သူတို႔ပါတီေတြရွိေနမွန္း၊ ေထာင္ထားမွန္း လူထုသိေA ာင္ကို 
မနည္းလုပ္ေနၾကရတာပါ။ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြက်ေတာ့လညး္ ဂ်ာနယ္ တေစာင္ 
ေစာင္နဲ႔ A င္တာဗ်ဴးလုပ္ၿပီး သူတို႔သတင္းပါလာတဲ့ ဂ်ာနယ္ စာမ်က္ႏွာေလးကို ျဖဳတ္ယူၿပီး တတ္ႏိုင္သ 
ေလာက္ မိတၱဴကူးၿပီး လုိက္ျဖန္႔ေနရတဲ့A ဆင့္ပါ။ 

ဒါေတြကို ေျပာေနတာက ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႀကံ့ဖြံ႔ရ႕ဲ ႀကိဳတင္မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈေတြA ေၾကာင္း 
ေျပာခ်င္လို႔ပါ။ 

ေ၀ဘာဂီ ၿမိဳ႕သစ္ဘက္မွာ ႀကံ့ဖြံ႔ေတြက ရ၊ ၀၊ တ A ကူA ညီနဲ႔ တA ိမ္တက္ဆင္း မိသားစု သန္ေကာင္စာ 
ရင္း ေကာက္သလို ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ႀကိဳတင္မဲ ယူေနတဲ့A ေၾကာင္း ေဒသခံ မိတ္ေဆြတစ္Uီးက ေျပာျပပါတယ္။  



ရႏိုင္မယ္ထင္တဲ့ ဆင္းရဲသား လက္လုပ္လက္စား မိသားစုေတြကို A ဓိက Uီးတည္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 

လႈိင္သာယာဘက္မွာလည္း A လားတူျဖစ္ရပ္မ်ဳိးေတြရွိတယ္လို႔ A ဲဒီမွာေနတဲ့ မိတ္ေဆြတစ္Uီးက 
ေျပာျပပါတယ္။ သူတို႔ဘက္မွာ မျဖစ္စေလာက္ ေငြေၾကးနဲ႔ မက္လံုးေပးၿပီး ႀကိဳတင္မဲ ၀ယ္တဲ့A ဆင့္A ထိ 
ရွိတယ္လို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။ ႀကံ့ဖံြ႔က ႀကိဳတင္မစဲာရင္း ျဖည့္သြင္းတဲ့ စာရြက္ကို လွ်ဳိ႕၀ွက္ 
႐ိုက္ယူထားတဲ့ ဓာတ္ပံုတခ်ဳိ႕လည္း ထုတ္ျပပါတယ္။ မရမ္းကုန္း၊ ၇ မိုင္ဘက္ ယခင္ ဆရာ ဗန္းေမာ္ 
တင္ေA ာင္မိသားစု ေနသြားတဲ့လမ္းမွာေတာင္ ႀကံ့ဖြံ႔က ႀကိဳတင္မဲေကာက္ယူတာေတြရွိတယ္လို႔ နီးစပ္တဲ့ 
A သိုင္းA ၀ိုင္းက ေျပာျပတာပါ။ 

က်ေနာ္တို႔က စာ၊ နယ္၊ ဇင္း သမားေတြဆိုေတာ့ ဒီလိုျဖစ္ရပ္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားႏိုင္မလားလို႔ 
သူတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကပံုရပါတယ္။ လက္ရွိA ေနA ထားမွာ ဂ်ာနယ္ေတြA ားလံုးက ပ႐ိုA ီလက္ရွင္ 
ေရြးေကာက္ပဲြကို ေထာက္ခံတာမ်ဳိးပဲ ေရးၾကရပါတယ္။ The Voice Weekly တို႔  Popular News တို႔၊ 
ျပည္သူ႔ေခတ္တို႔ကလည္း ေရြးေကာက္ပဲြ ေထာက္ခံေရးလိုင္းကိုပဲ ေရးေနၾကရတာပါ။ 

ေရြးေကာက္ပဲြကို ဆန္႔က်င္တဲ့ A ေရးA သားမ်ဳိး၊ A ခုနက မိတ္ေဆြေတြ ေျပာတဲ့ သတင္းမွန္မ်ဳိး ေရးမိရင္ 
ဘယ္ေလာက္မွန္မွန္ ငါးပါးေမွာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ရပ္တည္ေရးA တြက္ A ေလးထားရတဲ့A ခါ A စုိးရ 
မႀကိဳက္တာမ်ဳိးလည္း မေရးရၾဲကပါဘူး။ စိစစ္ေရး ကလည္း မွန္ဘီလူး ကိုင္ၿပီး ေစာင့္ေနတာပါ။ ဘာကိုမွ 
ခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

ျပည္သူေတြဘက္က စိုးရိမ္ေနတာ ရွိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြကို စိတ္မ၀င္စားတဲ့A တြက္ မမဲေပးဘလဲည္း 
ေနခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ မဲသြားမေပးရင္ ၂၀၀၈ ဆႏၵခံယူပဲြတုန္းကလုိ ရ၊ ၀၊ တ က သူတို႔ကိုယ္စား 
မထဲည့္လိုက္ရင္ ကိုယ္က်ဳိးနည္းရခ်ည္ရဲ႕ ဆိုတာမ်ဳိး စိုးရိမ္ေနၾကတာပါ။ 

ျပည္သူေတြ စိုးရိမ္မယ္ဆိုရင္လည္း စိုးရိမ္စရာပါ။ ရပ္ကြက္ထမဲွာ ဘယ္သူ ဘယ္၀ါ မမဲထည့္မွန္း ေသခ်ာ 
ၿပီဆိုတာနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ ရ၊ ၀၊ တ ေတြက ပံုမွား႐ိုက္ၿပီး ႀကံ့ဖံြ႔A တြက္ A မွန္ျခစ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ 

A မွန္A တိုင္း ဘာမွ ေရးသားေဖာ္ျပခြင့္မရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာ၊ နယ္၊ ဇင္း သမားေတြA ေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ 
ကို ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဒီA တိုင္း လက္လြတ္စပယ္ လႊတ္မထားေပးၾကပါ 
နဲ႔။ ထုိက္သင့္တဲ့ စြက္ဖက္မႈမ်ဳိး မလဲြမေသြလုပ္ေဆာင္ၾကပါ။ သံခင္း တမန္ခင္းနဲ႔ A ဆင္မေျပရင္ ဖိA ား 
ေပး A ၾကပ္ကိုင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြကို တည့္မတ္ေပးၾကပါ။ 

ျပည္သူလူထုA ေနနဲ႔ကလည္း ဒီတပဲြေတာ့ မျဖစ္ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔ ေတာင့္ခံပါ။ သူတို႔လက္ခုပ္ထကဲ ေရဘ၀ 
ထကဲေန ရေA ာင္ ႐ုန္းထြက္ၾကပါ။ သတၱိရွိရွိ ရင္ဆိုင္ၾကပါလို႔ A ေလးA နက္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ 

နားဆင္ရန္ 
 
 
 



စစ္ကၽြန္ဘဝ သြတ္သြင္းမယ့္ပြဲ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး စေန, 09 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ေရြးေကာက္ပဲြႀကီး က်င္းပဖုိ႔ တလေလာက္ပဲ လိုပါေတာ့တယ္။ ပါ၀င္ယွU္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ ပါတီေတြရဲ႕စည္း႐ံုး 
ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကေတာ့ သိသာ ျမင္သာ ရွိတာ မေတြ႔ရေသးပါဘူး။ ဂ်ာနယ္ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ 
နည္းနည္း ပါးပါး ေရးသားေနတာေတြ၊ လက္ကမ္း ေၾကာ္ျငာ ေတြ ျဖန္႔ေ၀တာေလာက္ပဲ လုပ္ႏိုင္တာပါ။ 
ဒါလည္း ပါတီတုိင္းက လုပ္ႏိုင္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ 

ေငြေၾကးေတာင့္တင္းတဲ့ ႀကံ့ဖံြ႔လို၊ တ၊ စ၊ ည လုိ ပါတီေတြပဲ လုပ္ႏုိင္တာပါ။ ဒီလုိ A ေျခA ေနမွာ မဲဆႏၵရွင္ 
ျပည္သူေတြရဲ႕ A ေျခA ေန ကေရာ ဘယ္လိုရွိလဲ။ ေရြးေကာက္ပဲြကို စိတ္၀င္စားရဲ႕လား၊ ေရြးေကာက္ပဲြ 
A ေပၚမွာ ေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္ A ားထားရဲ႕လား ျပန္လွည့္ၾကည့္ဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။ 

သတိထားမိသေလာက္ ေျပာရရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြဟာ ေရြးေကာက္ပဲြA ေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ မရွိသလို 
ေမွ်ာ္လင့္ ယံုၾကည္ A ားထားတာလည္း မေတြ႔ရပါဘူး။ 

ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ Uပမာ တခုA ေနနဲ႔ ေစာေစာက ေျပာခဲ့တဲ့ လက္ကမ္းေၾကာ္ညာေ၀တဲ့ ကိစၥေလးကို 
ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လည္ လူစည္ကားတဲ့ ေနရာမွာ ပါတီႀကီးတခုက သူတုိ႔ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေလာင္းေတြရဲ႕ ဓာတ္ပံုနဲ႔ကိုယ္ေရးA က်U္းပါတဲ့ စာရြက္ေလးေတြကို လမ္းသြားလမ္းလာေတြကို လိုက္ေ၀ 
ပါတယ္။ A ဲဒီမွာ ဘာေတြ႔ရသလဲဆိုေတာ့ ေ၀ေပးတဲ့ လက္ကမ္းေၾကာ္ညာေလးေတြကို ယူေတာ့ ယူပါရဲ႕။ 
ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူမွ စိတ္၀င္တစားနဲ႔ ၾကည့္တာ၊ ဖတ္တာ မေတြ႔ရပါဘူး။ ယူလာတဲ့ေနရာနဲ႔ ခပ္လွမ္းလွမ္း 
A ေရာက္မွာ လႊင့္ပစ္ခဲ့ တာကိုပဲ ေတြ႔ရပါတယ္။ 

က်ေနာ့္A ထင္ေျပာရရင္ ယူတုန္းကေတာင္ A လွကုန္ပစၥည္းေၾကာ္ညာလို၊ ဆုိင္ေၾကာ္ညာလို ထင္လို႔ ယူ 
လိုက္ၾကသလား မသိပါဘူး။ ေျပာခ်င္တာက လူထုဟာ ေရြးေကာက္ပဲြကို စိတ္မ၀င္စားဘူး ဆိုတဲ့ 
A ခ်က္ပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္ စိတ္မ၀င္စားသလဲ၊ သူတို႔မွာ ခုိင္လံုတဲ့ A ေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။ 

တေန႔လုပ္မွ တနပ္ပဲ စားရေလာက္ေA ာင္ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းေနတာေၾကာင့္ျဖစ္လို႔ - ငါတို႔က 
ကန္႔ကြက္မဲ ေပးေပး၊ ပယ္မျဲဖစ္ေA ာင္ ေပးေပး၊ မေပးဘဲပဲ ေနေန ဘာမွ A ေၾကာင္းမထူးဘူး၊ A ခ်ိန္တန္ 
ရင္ သူတို႔လုပ္ခ်င္ သလို လုပ္မွာပဲ။ သူတို႔ႏိုင္ေစခ်င္တဲ့A ဖဲြ႔ကို မႏုိင္ ႏုိင္ေA ာင္ လုပ္မွာပလဲို႔ A ျမင္ရွိထား 
တဲ့A တြက္လည္း ေရြးေကာက္ပဲြကိုိ စိတ္မ၀င္စားတာပါ။ 

ဒီလို သူတို႔ျမင္လာတာကလည္း A လကားေနရင္း ျမင္လာတဲ့ A ျမင္ A ေတြး မဟုတ္တာ ေသခ်ာပါ 
တယ္။ သူတို႔ရခဲ့တဲ့ သင္ခန္းစာထကဲ ထုတ္ႏႈတ္ၿပီး ဒီA ျမင္ ဒီA ေတြးကို ရခဲ့ၾကတာပါ။ 

A နီးစပ္ဆံုး ေျပာရရင္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းA ုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို ဘယ္ပံု ဘယ္နည္းနဲ႔လုပ္ၿပီး A တည္ျပဳသြားတယ္ဆို 
တာကို သူတို႔ မေမ့ၾကေသးပါဘူး။ စစ္A စိုးရဟာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု A တည္ျဖစ္ေရးA တြက္ မဟုတ္မမွန္ 



တဲ့နည္း၊ မေတာ္မတရားတဲ့နည္းေတြ သံုးၿပီး ျပည္သူကို လက္တလံးုျခားလုပ္သြားတယ္ဆိုတာျပည္သူက 
သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ 

စစ္A စိုးရလုပ္သမွ် ခံလုိက္ရတာပဲ။ A ခုလည္း ဒီလုိပါပဲ။ သူတို႔လုပ္ခ်င္တာ လုပ္A ံုးမွာပဲ။ ငါတုိ႔လည္း 
ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ဘူးဆိုၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြကို Uပေကၡာ ျပဳလိုက္တဲ့ သေဘာပါ။ ကိုယ့္ဆႏၵကို A မွန္A  
တိုင္း ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ မရလို႔ စိတ္မ၀င္စားတဲ့ သေဘာလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ 

လက္ရွိA ေျခA ေနA ရ ျပည္သူဆိုတာ ေခတ္ရဲ႕သားေကာင္၊ ေခတ္ရဲ႕A ျပဌာန္းခံသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေခတ္ကို ဖန္တီးဖို႔ A ေျခA ေန မေပးေသးပါဘူး။ ေခတ္ကို ဘယ္လိုဖန္တီးမယ္၊ ဘယ္လို တည္ေဆာက္ 
မယ္။ ဒီမုိကေရစီကို ဘယ္လိုက်င့္သံုးမယ္ စတာေတြ ေျပာၿပီး လႈပ္ရွားေနတာက ပါတီေတြပါ။ A ဲဒီပါတီ 
ေတြကို တခုေလာက္ ေမးခ်င္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုရဲ႕ေA ာက္မွာ ဘာမ်ားလုပ္လုိ႔ ရႏုိင္သလလဲို႔ပါ။ 

တကယ္ေတာ့ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုဟာ A ရပ္သား ႏုိင္ငံေရးက႑ကို ေမွးမွိန္ေA ာင္လုပ္ထားၿပီး စစ္သား 
ႏုိင္ငံေရး ကို A ေလးေပးထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုဆိုတာ ကေလးကA စ၊ ေခြးကA စ သိပါတယ္။ A တိုက္A ခံ 
ပါတီေတြဟာ ဘာမွ လုပ္ႏုိင္စရာ A ေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ ႀကံ့ဖံြ႔က ခြဲေပးတဲ့ A မတ္ေနရာေလးယူ၊ ႀကံ့ဖံြ႔ 
ေျပာတာကို လႊတ္ေတာ္ ထမဲွာ လက္ညွဳိးေထာင္ ေခါင္းၿငိမ့္လုပ္၊ ဟုတ္ပါ့ဘုရား၊ မွန္ပါ့ဘုရား...ဒါပါပဲ။ 

နားဆင္ရန္ 
 

စစ္ဘုရင္ေတြ A ာဏာၿမဲေရးA တြက္ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး ေသာၾကာ, 08 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ သမိုင္းမွာ ဒီေရြးေကာက္ပဲြဟာ ထူးထူးျခားျခားကို စနစ္တက် ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ၿပီးမွ ျဖစ္ 

ကတတ္ဆန္းလုပ္မယ့္ ေရြး ေကာက္ပဲြလုိ႔ ေျပာရမွာပါပဲ။ ေသေသခ်ာခ်ာဆုိတာက ဒီ စစ္ဘုရင္ေတြ 
ျဖစ္ေA ာင္ တဘက္က ေသခ်ာA ားထုတ္ထားတာပါ။ စစ္ဘုရင္ေတြရဲ႕ A ာဏာၿမေဲရးA တြက္ 
ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ဖို႔ ဖဲြ႔စည္းA ုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပိုင္ေA ာင္ ေသခ်ာလုပ္ထားတာပါ။ 

ေနာက္တခါ ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ဖို႔က်ေတာ့လည္း တကယ့္ပါတီႀကီးေတြ ၀င္မၿပိဳင္ႏိုင္ေA ာင္၊ သူတို႔ပဲ 
A ႏိုင္ရေA ာင္ ေသခ်ာ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားတာပါ။ 

ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြက်တဲ့ A ခါက်ေတာ့ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျဖစ္ကတတ္ဆန္းဆုိတာက 
ေရြးေကာက္ပဲြရက္ ေၾကညာတာလည္းဘာမွA ခ်ိန္မေပးဘဲ ျဖစ္သလိုေလး ေၾကညာလိုက္တာမ်ဳိးနဲ႔ ပါတီ 
ေတြ ဖဲြ႔စည္းခြင့္၊ လႈပ္ရွားခြင့္ ေပးတာက်ေတာ့လည္း ျဖစ္ကတတ္ ဆန္းပါပဲ။ 

A ဲဒီ A ာဏာယူမယ္ဆိုတဲ့ ပါတီကို စနစ္တက်မဟုတ္ဘဲ လူမႈေရးလိုလို၊ ဘာလိုလုိနဲ႔ လုပ္ေနတဲ့A ဖဲြ႔ကို  



ပါတီေျပာင္းလိုက္တာမ်ဳိး ျဖစ္ကတတ္ဆန္း လုပ္လိုက္တာပါပဲ။ A ဲဒီေတာ ့ ဘာျဖစ္ျဖစ္ A ာဏာရဖုိ႔ 
A တြက္ပဲ ျဖစ္ကတတ္ဆန္းလုပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြပါပဲ။ 

ေသေသခ်ာခ်ာ ထပ္ၿပီး ေပၚလြင္ေA ာင္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပဲြ စည္းမ်U္းUပေဒဆိုတာက 
သတ္မွတ္ထား႐ံု လုပ္ထားတာပါ။ လုပ္ခ်င္တာလုပ္မယ္ ဆိုတဲ့ A ဓိပၸာယ္ေပါက္ေနတယ္။ UပမာA ားျဖင့္- 
ေရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲေပးခြင့္မရွိဘူး၊ A ေရြးခံခြင့္မရွိဘူး။ ေထာင္က်တဲ့သူေတြဟာ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ 
ေထာင္ထမဲွာ A ခ်ဳပ္ခံထားရလူ၊ A မႈရွိေနတဲ့ လူေတြဟာ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ၀င္ခြင့္လည္း မရွိဘူး၊ 
မဲေပးခြင့္လည္း မရွိပါဘူး။ 

ေနာက္တခုက A ဲဒီလူေတြ ရွိတဲ့ပါတီကိုပဲ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ မရွိဘူး ဆိုၿပီး ျပဌာန္းထားေပမဲ့ ေဟာဗ်ာ- 
ေဒၚေA ာင္ဆန္း စုၾကည္ကို မဲေပးခြင့္ေပးလိုက္ျပန္ၿပီ ဆိုၿပီး လုပ္လိုက္ျပန္တယ္။ 

ေနာက္တစ္ခုက ေရြးေကာက္ပဲြက တစ္လပဲ၊ ၂၉ ရက္ပဲ လုိေတာ့တယ္။ A ဲဒီA ခ်ိန္မွာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေန 
ၿပီးေတာ့ မဲရဖို႔A တြက္ ဆူညံေနေA ာင္ စည္း႐ံုးေနရမယ့္A ခ်ိန္မွာ လက္ေတြ႔ကေတာ့ A ဲဒီလို ျဖစ္မလာ 
ပါဘူး။ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီေတြဆိုတဲ့ ပါတီေတြကလည္း ဘာျဖစ္တုန္းဆိုေတာ့ ဘယ္လို မတရားေတြ ခံေနရ 
တယ္၊ ဘယ္လို မတရားေတြ လုပ္ေနတယ္၊ ဘယ္လို မမွန္တာေတြ လုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ စကား ေတြကိုပဲ 
ေျပာေနပါတယ္။ 

တခါ တကယ္A ာဏာယူမယ္ဆိုတဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဆိုတာကလည္း လူေတြကို ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ 
မေပးပါဘူး။ ေရ၀ေA ာင္ တုိက္ပါ့ မယ္ဗ်ာ…  မီးေလး မွန္ေA ာင္လုပ္ေပးပါ့မယ္ ဆိုတာေလာက္ေတာင္ 
မေျပာဘူး။ A ဲဒီေတာ့ မေျပာဘနဲဲ႔ ပါတီကိုA ႏိုင္ရေA ာင္၊ ပါတီ၀င္ ေတြရေA ာင္ မလိမ့္တပတ္ စည္း႐ံုးလို 
စည္း႐ံုး၊ A ႀကိဳမဲေတြရေA ာင္ မလိမ့္တပတ္ ေလွ်ာက္လုပ္၊ A ဲဒါမ်ဳးိေတြလုပ္ေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္ေန 
တယ္။ A ေလးA နက္ လုပ္ေနတာလည္း မေတြ႔ရပါဘူး။ 

ဆူဆူညံညံ ၾကားေနရတာက ဘာတုန္းဆိုေတာ့ ဘယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးကေတာ္က ဘယ္မွာေနရာယူဖို႔ 
A တြက္ စာရင္းေတြ လုပ္ေနၿပီ… ဘယ္A ေဆာက္A Uီးႀကီးကို၊ ဘယ္ဟုိတယ္လ္ႀကီးကို၊ ဘယ္လုပ္ငန္း 
ႀကီးကို ဘယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကေတာ္က ရလိမ့္မယ္၊ ဘယ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကေတာ္က ယူလိမ့္မယ္။ ဘယ္ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသားေတြက ဘယ္ေျမေတြကို ဂရံလုပ္လိုက္ၿပီ။ ဘယ္ဟာေတြကို ဘာလုပ္လုိက္ၿပီဆိုတဲ့ A ဲဒီ 
A သံမ်ဳိးေတြပဲ ၾကားေနရပါတယ္။ A ဲဒီA သံမ်ဳိးေတြကေတာ့ ညံေနတာပဲ၊ တတိုင္းျပည္လံုး လူေတြၾကား 
ထမဲွာ ျပန္႔ေနတာပါပဲ။ 

A ဲဒါ ဘာတုန္းဆိုတဲ့ A ခါက်ေတာ့ ဖဲြ႔စည္းA ုပ္ခ်ဳပ္ပံုမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့A တိုင္းက ျပစ္မႈမွန္သမွ်ကို ဒီ 
ဖဲြ႔စည္းA ုပ္ခ်ဳပ္ပံု A တည္ျပဳၿပီးတာနဲ႔ A ေရးမယူႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ A ပိုဒ္ႀကီးက ပါေန 
ပါတယ္။ A ဲဒီ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ရက္မကုန္ခင္မွာ တုိင္းျပည္က ပစၥည္းေတြကို တို႔ ရသလိုယူ 
မယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ A ားထုတ္ေနတာေတြကိုက မ်ားေနတာကို ၾကားေနရတယ္။ 



A ဲဒီေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတာက ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔လည္း မတူဘူး။ တို႔A ာဏာ တို႔ရေA ာင္ ယူမယ္ဆို 
တဲ့ ဟာမ်ဳိးပါပဲ။ A ဲဒီေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးလို႔ တက္လာမယ့္A စိုးရကလည္း A စိုးရပံုလံုးက ေပၚေနၿပီးျ 
ဖစ္တယ္။ 

တ၊ စ၊ ည ပါတီဆိုတာက ဗမာတျပည္လံုးက ၈ ေလးလံုး A ေရးေတာ္ပံုႀကီးနဲ႔ ပယ္ခ်ခံထားရတဲ့ပါတီ 
ပါ။  A ဲဒီပါတီကို လူထုက ဘယ္လို ျပန္တင္ေျမႇာက္မလဲ။ 

ေနာက္တခါ A ဲဒီ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ- ႀကံ့ဖြ႔ံပါတီဆိုတာကလည္း တုိင္းသ၊ိ ျပည္သိ၊ ကမၻာသိ တခါတည္း 
မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ သံဃာေတာ္ေတြကို သတ္ျဖတ္၊ ႏွိပ္စက္ခဲ့တဲ့ စြမ္းA ားရွင္လို လူေတြ ပါေနတဲ့ A ဖဲြ႔ပါ။ 
A ဲဒီပါတီကို ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာ လူမ်ဳိးေတြက၊ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္တဲ့ လူမ်ဳိးေတြက ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး 
ေတာ့ သူတို႔ကို ေရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲေပးမလဲဗ်ာ။ 

နားဆင္ရန ္
 

ပူးေပါင္းဆန္႔က်င္ဖို႔ A ခ်ိန္မေႏွာင္းေသး 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး တနလၤာ, 11 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

န၊ A ၊ ဖ က က်င္းပေပးမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးက မၾကာခင္လာပါေတာ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
ေနာက္တခါ လာျပန္ခ်ည္ေသး…လို႔ပဲ ေျပာရမွာပဲ။ 

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ န၊ A ၊ ဖ တျဖစ္လဲ န၊ ၀၊ တ က က်င္းပေပးခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ေရြး 
ေကာက္ပဲြရလဒ္ကို A သိA မွတ္မျပဳဘူး။ A ခု သူတို႔ကပဲ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးA ုံးမတဲ့။ ဘယ္လိုလုပ္ 
ၿပီး ယံုစားလို႔ ျဖစ္ပါ့မလဲ။ 

လာမယ့္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ လက္ရွိA ာဏာရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက ေဘာင္းဘီA ေပၚမွာ ပုဆိုးထပ္၀တ္ၿပီး 
ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ၾကA ုံးမယ္။ ဒီေနရာမွာ ေျပာစရာ တစ္ခု ရွိလာတယ္။ သြားေလသူ မ၊ ဆ၊ လ ပါတီဟာ 
စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ျပဳထားတဲ့ ပါတီဆိုတာ လူတုိင္းသိတယ္။ ၈၈ A ေရးA ခင္းေၾကာင့္ 
မ၊ ဆ၊ လ ပါတီ ဘုန္းဘုန္းလဲ ၿပိဳက်သြားေတာ့ န၊ ၀၊ တ A ခု န၊ A ၊ ဖ နဲ႔ တ၊ စ၊ ည ဆိုၿပီး ေမြးဖြားေပး 
လိုက္တယ္။ 

တ၊စ၊ည က်ားေသကို A သက္သြင္းလို႔မရမွန္းသိေတာ့ န၊ A ၊ ဖ က ႀကံ့ဖံြ႔ကို လူမႈေရး A ဖဲြ႔A စည္းပါဆိုၿပီး 
ပဲြထုတ္လာတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ပါတီA ျဖစ္ေျပာင္းၿပီး သူတို႔ကိုယ္တုိင္ ဇာတ္ေဆာင္A ျဖစ္ ပါ၀င္ 
ကျပေတာ့တယ္။ A ခုေတာ့ တပ္မေတာ္ဟာ A ာဏာ မမက္ပါဘူး လို႔ ေျပာေနတဲ့ A သံေတြလည္း 
တိတ္သြားေတာ့တယ္။ 

န၊ A ၊ ဖ  က သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ ပံုစံရေA ာင္ ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္လံုးလံုး ဉာဏ္နဉီာဏ္နက္ ထုတ္ခဲ့တယ္။ ၉၀  



ျပည့္ႏွစ္က တ၊စ၊ည ႐ံႈးေတာ့ တခါေသဖူး၊ ပ်U္ဖိုး နားလည္သြားခဲ့တယ္။ ႀကံ့ဖံြ႔ကို တမိုးလံုး ေဖ်ာက္ဆိပ္ 
လုပ္ခုိင္းၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္တယ္။ တ၊ စ၊ ည ကိုလည္း မညႇာႏိုင္ေတာ့ဘူး။ 

ယွU္ၿပိဳင္A ေရြးခံမယ့္ လူမရွိရင္ A လိုA ေလ်ာက္ လႊတ္ေတာ္A မတ္ျဖစ္ေA ာင္ ႀကိဳတင္A ကြက္ခ်ၿပီး 
လုပ္ထားခဲ့တယ္။ ဘယ္ေလာက္ ပိုင္သလဲ။ 

ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပမယ္ဆိုတဲ့ A ခင္းA က်င္းက ဘာမွ မေတြ႔ရ 
ေသးဘူး။ ႀက့ံဖံြ႔Uကၠ႒ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔၀န္ႀကီးေတြကေတာ့ လမ္းေတြ၊ တံတားေတြ၊ A ေဆာက္A A ံုေတြ 
ဖြင့္ရင္း စက္႐ံုေတြကို စစ္ေဆးရင္း တပ္နယ္မိသားစုေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုရင္း စည္း႐ံုးေရးဆင္းေနၾကတယ္။ 

ဒီမိုကရက္တစ္ေတြကေတာ့ တားျမစ္ခ်က္ေတြ၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြၾကားက မ၀ံ့မရဲ စည္း႐ံုးေရးဆင္းေနရ 
တယ္။ ကိုယ့္က်ေတာ့ လုပ္ခ်င္တာလုပ္ၿပီး တျခားသူေတြကို လုပ္ခ်င္တာလုပ္တာကို ပိတ္ဟယ္၊ 
ဆီးဟယ္၊ တားဟယ္လုပ္ေနတယ္။ ဒါကို စည္းကမ္းျပည့္၀တဲ့ ဒီမုိကေရစီလို႔ ဆိုတာ ဟုတ္မွဟုတ္ရဲ႕လား 
လို႔ ေမးရမလို ျဖစ္ေနၿပီ။ 

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြက ေရြးေကာက္ပဲြကို စိတ္မ၀င္စားပါဘူး။ ၁၉၉၀ ျပည့္ေရြးေကာက္ပဲြကိုလည္း 
မေမ့ၾကေသးဘူုး။ မဲေပးရမယ့္သူနဲ႔ မမဲေပးသင့္တဲ့သူကို ျပည္သူက ခြဲျခားသိပါတယ္။ မဲ႐ံုကို မသြားၾကဖို႔ 
ဆံုးျဖတ္ထားၾကတဲ့သူေတြကမ်ားတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္ေနထုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္က ကိုယ္စားလွယ္ 
ဟာ ဘယ္သူမွန္းမသိရဘဲ စမ္းတ၀ါး၀ါး မဲေပးရမယ့္ A ျဖစ္မ်ဳိးကို မလိုလားၾကဘူး။ 

မဲ႐ံုမသြားဘဲ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းကို ဆႏၵေဖာ္ထုတ္တာလည္းျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြမွာ 
ဘယ္သူႏိုင္မယ္ဆိုတာကို သိထားၿပီးျဖစ္လို႔ ရင္မခုန္ေတာ့တာလည္းပါတယ္။ ဒီမုိကရက္တစ္ A မတ္ 
ေလာင္းေတြ၊ လႊတ္ေတာ္တက္ခ်င္သူေတြကို ေျပာခ်င္တာက ေရြးေကာက္ပဲြဟာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ 
A ေျဖမဟုတ္ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ 

ေရြးေကာက္ပဲြေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ဆီကို ျပန္လည္Uီးတည္ေနတာကိုလညး္ သတိထားဖို႔ေတာ့ လိုမယ္ 
ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြကို ျပည္သူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းဆန္႔က်င္ဖို႔ A ခ်ိန္မေႏွာင္းေသးပါဘူးလို႔ 
တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ 

နားဆင္ရန ္

စစ္A ာဏာရွင္သက္ဆိုးရွည္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ၾကစုိ႔ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး A ဂၤါ, 12 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ႏုိ၀င္ဘာ (၇) ရက္ေန႔မွာ က်င္းပေတာ့မယ့္ န.A .ဖ ရဲ႕ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြႀဲကီးဟာ ဘာလိုလုိန႔ဲ 

ရက္ပုိင္းေလာက္ပဲ လုိပါေတာ့တယ္။ န.A .ဖ ကေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ သူ႔ရဲ႕ကုိယ္ပြားပဲေျပာရမလား၊ 



သူ႔ရဲ႕လက္ကိုင္တုတ္ ပုဆိန္႐ိုးပဲ ေျပာရမလား၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကုိ ႏုိင္လည္း ႏုိင္၊ ရႈံးလည္းႏုိင္ရမယ္ဆုိတဲ့ 
ကိန္းေသနည္းတြက္ခ်က္နဲ႔ A ပုိင္ေနာ္ႀကံလုိက္သခင၊္ တုိင္ေပၚA လံစုိက္ခ်င္ လုပ္ေနၾကပါၿပီ။ 

A ခု ေပၚထြက္လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္ထမဲွာ လက္ရွိ စစ္၀တ္စံုျပည့္ တပ္မေတာ္္သားကုိယ္စားလွယ္က ၂၅ 
ရာခိုင္ႏႈန္း၊ A သစ္စက္စက္ ေဘာင္းဘီခၽြတ္္ ႀကံဖြံ႔ပါတီက ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔၊ န.A .ဖက ေက်ာေထာက္ 
ေနာက္ခံျပဳထားတဲ့ တသီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား A ဖြဲ႕A စည္းမ်ားမွ ကိုယ္စား 
လွယ္မ်ား၊ ၿပီးေတာ့ မ.ဆ.လေခတ္ေဟာင္း ေဘာင္းဘီခၽြတ္ ဗုိလ္ႀကီးေဟာင္းမ်ား ပါ၀င္ ထားတဲ့ တစည 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား… စတဲ့ ကို္ယ္စားလွယ္ေတြပဲ A မ်ားစု လႊမ္းမိုးေနမွာ ႀကိဳေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။ 

A ရပ္ဘက္ ဒီမိုကေရစီA င္A ားစုပါတီမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားA ေနနဲ႔ကေတာ့  ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန 
၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ေလာက္ထိသာ ရွိမွာပါ။ တကယ္ေတာ့ န.A .ဖရဲ႕ A ာလုံး ပါ၀င္ပါတယ္ဆုိတဲ့ ၂၀၁၀ 
ေရြးေကာက္ေA ာင္ျမင္ေရးA တြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီေတြဟာ A ျဖည့္ခံ A ကူသေဘာနဲ႔ ပံ့ပုိးကူညီ 
ေပးသလုိ A သုံးခ်ခံ သက္သက္ပါပဲ။ 

လႊတ္ေတာ္ထမဲွာ န.A .ဖရဲ႕ တပည့္လက္ပါးေစ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းA ထက္ A မ်ားစု 
ရယူထားႏုိင္မွ ဖြဲ႔စည္းA ုပ္ခ်ဳပ္ပုံ A ေျခခံUပေဒက ၾကာရွည္ခိုင္ၿမမဲွာ၊ စစ္A ာဏာရွင္A စိုးရ သက္စုိးရွည္ 
မွာကုိး။ န.၀.တ(န.A .ဖ) စစ္A ာဏာရွင္လက္ထက္က က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ရာဇ၀တ္ျပစ္မႈေတြ၊ လူ႔A ခြင့္ 
A ေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ၊ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈေတြA တြက္ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္ A ေျခခံUပေဒက သူတုိ႔ကို 
A ကာA ကြယ္ေပးထားတာ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီေရြးေကာက္ပြဟဲာ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္ A ေျခခံUပေဒကို A တည္ျပဳ 
ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတာပဲေပါ႔။ ဒါမွလဲ သူတုိ႔ရဲ႕ စစ္A ာဏာရွင္ လက္တဆုပ္စာေတြရဲ႕ မိသားစုဘ၀ A သက္၊ 
A ိုးA ိမ္၊ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာရာ ရၾကမွာကိုး။ 

A ဲဒီ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ A ေျခခံ A ဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လြတ္လပ္မႈရွိသလား၊ တရားမွ်တမႈ ရွိသ 
လား၊ မွန္ကန္မႈရွိသလား၊ ညီမွ်မႈရွိသလားဆုိတာကို သုံးသပ္ႀကည့္လုိက္ရင္ လုံး၀မရွိတာကိုဘဲ ေတြ႔ရပါ 
တယ္။ 

ဒီေန႔ ေရြးေကာက္ပြAဲ ႀကိဳကာလမွာ ႀကံဖြံ႔ပါတီ တပါတီတည္းကသာ ခၽြန္ၿပီး ျမန္မာျပည္တနံတလ်ား 
ေတာေရာၿမိဳ႕ပါမက်န္ A ာဏာA င္A ား၊ ေငြA င္A ားနဲ႔ လြတ္လပ္စြာ စညး္႐ံုးေရးဆင္းေနတာ ေန႔စU္ 
သတင္းစာထမဲွာ မျမင္ခ်င္A ဆုံးပါ။ လမ္းေတြေဖာက္ျပ၊ ဖြင့္ျပမလား၊ တံတားေတြေဆာက္ျပမလား။ 
ေဆး႐ုံေဆးေပးခန္းေတြ ဖြင့္ျပမလား။ မ်က္စိ မ်က္မွန္ A ခမဲ့စမ္းသပ္ကုသေပးမလား။ ႏုိင္ငံပုိင္ပစၥည္း 
ေတြနဲ႔ A ခမဲ့ကုမလား။ ႏုိင္ငံပုိင္ေငြေတြနဲ႔ ေငြထုတ္ေခ်းမလား။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးနဲ႔ ၀န္ႀကီးရာထူးမ်ားက 
တဘက္၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီUကၠ႒၊ A တြင္းေရးမွဴး၊ A ဖြဲ႔၀င္ရာထူးေတြနဲ႔ကတဘက္ ႏုိင္ငံေတာ္စရိတ္နဲ႔ A ာဏာ 
ကိုA သုံးခ် စည္း႐ံုးေရးလုပ္ေနတာကေတာ့ ဆင္ေတာ္နဲ႔ခေလာက္ A ျမင္မေတာ္ေလာက္ပါဘူး။ 
ရွက္စရာေကာင္းတဲ့A ျပင္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာေရာရွိပါရဲ႕လား။ လူႀကီးလူေကာင္းေကာ ပီသပါရဲ႕လား။ 

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဟဲာ ဘာနဲ႔တူသလဲဆုိေတာ့ မိမိကိုယ္တုိင္ေဘာလုံးပြကဲို Uီးစီးက်င္းပေပးၿပီး မိမိ 
ကိုယ္တုိင္ ဒုိင္လူႀကီးလုပ္၊ မိမိကိုယ္တုိင္ ၀င္ကစားတဲ့ မိသားစုေဘာလုံးပြဲႀကီးျဖစ္ေနၿပီ။ 



A ဲဒီေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ A လြန္ကာလကို ေမွ်ာ္မွန္းၾကည့္လိုက္ရင္ စစ္ဘက္နဲ႔ စစ္ဘက္ေက်ာေထာက္ 
ေနာက္ခံျပဳ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ Uီးေဆာင္ပါ၀င္တဲ့ A စုိးရA ဖြဲ႔ကိုသာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ၿပီး လူထုကို 
တကယ္ A က်ဳိးျပဳပါ၀င္မယ့္ A ရပ္သား ကို္ယ္စားလွယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေတာ့ မႈန္၀ါး၀ါးသာ ေတြ႔ရ 
မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္A ာဏာသည္ ျပည္သူမ်ားမွ ဆင္းသက္ရမည္...ဆုိတာထက္ 

ႏုိင္ငံေတာ္A ာဏာသည္ တပ္မေတာ္မွ ဆင္းသက္လာသည္...ဆိုတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲသာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ 

နားဆင္ရန္ 
 

ေရြးေကာက္ပြကဲို ရာဇဝင္ထဲမွာ ထားခဲ့ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး စေန, 16 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ေရြးေကာက္ပြဲရယ္လို႔ စာ၊ နယ္၊ ဇင္း စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာေရာ တီဗီြ A စီA စU္ေတြမွာ 
လႈံ႕ေဆာ္စည္း႐ံုး လႈပ္ရွားလာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ A ခုA ပတ္ထုတ္ 7 Day ဂ်ာနယ္မွာ Uီးေနမ်ဳိးေဝရဲ႕ 
မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေနတဲ့ A ေျခA ေနကို Feature ေရးထားတာ ဖတ္ရပါ တယ္။ A ဲဒီA ထမဲွာ ေရးထားတဲ့ 
A တိုင္းဆို လူထုရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးလွပါတယ္။ 

A ဲဒီA ေနA ထားမ်ဳိးကို တြက္ၾကည့္ရင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ A ထူးသျဖင့္ ဒီမိုကရက္တစ္A င္A ားစု 
ဆိုသူေတြ ေျပာသလို လူထုက စိုးရိမ္ စိတ္၊ ေၾကာက္စိတ္လြန္ေနတာမ်ဳးိ မဟုတ္ပါဘူး။ တေန႔လုပ္ 
တစ္ေန႔စား ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရတဲ့A ထဲမွာ “ဘာမွ မထူးပါဘူး။ A ေျဖက ရွင္းေနတာပဲ။ သူတို႔ပဲ 
ႏိုင္မယ့္ဟာ။ ျပင္ဆင္ထားၿပီးသားေတြပါ” ဆိုတဲ့ A သိA မွတ္ထားတဲ့စိတ္က ကိန္းေA ာင္းေနခဲ့ၿပီး 
ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ယံုမွားဖြယ္ မရွိပါဘူး။ 

မေန႔တစ္ေန႔က ညီေလးတေယာက္က ေျပာပါတယ္။ ညတုန္းက တီဗီြ A စီA စU္ကေန ဗိုလ္ေဌးUီး 
ေဟာေျပာေနတာ ဘာေတြေျပာေနမွန္း မသိဘူး၊ နားကေလာတာနဲ႔ တီဗြီ ပိတ္လိုက္သတဲ့။ A ဲဒါနဲ႔ 
ေနာက္ရက္ထုတ္ သတင္းစာကို ရွာဖတ္ၾကည့္မိပါတယ္။ ဗိုလ္ေဌးUီး ေျပာထားတဲ့သေဘာက ၁၇ ႏွစ္ လံုး 
လံုး ႏိုင္ငံA က်ဳိးသယ္ပိုးခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ၾကံ့ခိုင္ေရးA သင္းကို A ေမြဆက္ခံထားတဲ့ပါတီျဖစ္တယ္။ ဘယ္ပါ 
တီ၊ ဘယ္A ဖြဲ႕A စည္း၊ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ေတြက ႏိုင္ငံA က်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းေတြလုပ္ခဲ့သလဲ၊ လုပ္ေနသလဲဆိုတာ 
ကို ဆံုးျဖတ္ သံုးသပ္ၿပီး A ဲဒီလို လုပ္ခဲ့တဲ့၊ လုပ္ေနတဲ့ ပါတီA ဖြဲ႔A စည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြကို မဲေပးၾကပါ 
ဆိုေတာ့... ရွင္းေနတာပါပဲ။ သူတို႔ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဒီလို A က်ဳးိျပဳလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနတာ၊ မဲေပးၾကလို႔ 
ဆိုလိုက္တာပါပဲ။ 

၁၇ ႏွစ္ လံုးလံုးA က်ဳိးျပဳခဲ့တယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။ ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္ကို 
လုပ္ၾကံခဲ့တဲ့ ဒီပယဲင္း A ေရးA ခင္း ျဖစ္တဲ့A ခ်ိန္မတိုင္ခင္မွာ တျခားခရီးေတြကို သြားခဲ့ရာမွာ ကခ်င္ျပည္ 



နယ္၊ နန္းေကြးေခ်ာင္းတံတားနားက ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ၾကံ့ခိုင္ေရးက ျပည္နယ္A မႈ 
ေဆာင္တUီးက A စီA စU္ဆြဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာမ်ဳိး၊ မႏၱေလး သပိတ္က်U္း ခရီးစU္မွာလည္း မန္း 
တိုင္းA ဆင့္က စီစU္ေဆာင္ရြက္တာမ်ဳိးေတြ လုပ္ခဲ့တာပါ။ 

ၾကံ့ခိုင္ေရးA သင္းဆိုတာ ျပည္သူ႔A က်ဳိးျပဳ A သင္းမဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ စစ္တပ္A ာဏာ ၾကာရွည္ခံဖို႔A တြက္ 
ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာပါ။ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ဖိA ား၊ ျပည္တြင္း ဒီမိုကေရစီ A င္A ားစုေတြရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းA ား 
ထုတ္မႈေတြကို ခုခံတားဆီးခဲ့တာ၊ ဖိႏွိပ္ခဲ့တာေတြမွာ A ဓိက A သံုး ခ်ခဲ့တာကို ေတြ႔ရမွာပါ။ 

ၿပီးေတာ့လည္း လူထုA က်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းဆိုတာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လမ္းေတြျပင္တာ၊ ဘာ ေဆးတိုက္ေန႔၊ 
ညာ A ထိမ္းA မွတ္ေန႔ေတြကို စစ္A စိုးရ ကိုယ္စားလွယ္A ျဖစ္လုပ္ၿပီး ေနရာယူတာပါ။ ၾကံ့ခိုင္ေရး 
A မႈေဆာင္ေတြဟာ လခစားရပါတယ္။ ဆန္တA ိတ္ လစU္ရပါတယ္။ တိုင္းမွဴးေတြက တေယာက္ 
ဘယ္ေလာက္ဆိုၿပီး လစU္ေထာက္ပံ့ရပါတယ္။ ငါးသိန္းတန္ဖုန္း စခ်ေပးတုန္းက ခ.ယ.က ရန္ပံုေငြ ဆိုၿပီး 
ဖုန္းတစ္လံုး က်ပ္ငါးေသာင္းႏႈန္းနဲ႔ ရယူထားတဲ့ ေငြေတြကို ၾကံ့ခိုင္ေရးက ယူတာပါ။ A ဲဒါA ျပင္ ဝ၉-၄၆ နဲ႔ 
စတဲ့ ဖုန္းေတြကို က်ပ္ သံုးသိန္းနဲ႔ A မည္ေပါက္ ရထားၾကပါတယ္။ 

သူတို႔A က်ဳိးျပဳတဲ့လုပ္ငန္းဆိုတာ ျပည္သူလူထုကထည့္ဝင္တဲ့ေငြေတြနဲ႔ သူႀကီးဘုရား၊ ရြားသားေကာင္းမႈ 
လုပ္တာပါ။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚ လမ္းေတြျပင္ဆင္ေနတာမွာ A ဲဒီလမ္းမွာ ေနထိုင္တဲ့လူေတြဆီက ေငြေၾကး 
ခန္႔ခြဲတာပါ။ ေငြမထည့္ႏိုင္တဲ့ လမ္းေတြကို ဆက္မခင္းပါဘူး။ ေငြမထည့္ႏိုင္တဲ့ေနရာေတြမွာ လံုးဝ 
လမ္းမခင္းတာေတြ ရွိပါတယ္။ ၾကံ့ခိုင္ေရးကို A ေမြဆက္ခံတဲ့ပါတီဆိုေတာ့ လက္ရွိA စိုးရရဲ႕ ပါတီပါပဲ။ 
A ေကာင္ျပေနတာကို A ရိပ္မျမင္ရင္ ဘယ္သူ႔A ျပစ္ပါလဲ။ A ႏွစ္ ၂ဝ ေက်ာ္လံုးလံုး သူတို႔စစ္တပ္A သိုင္း 
A ဝိုင္း ေကာင္းစားေရးပဲ လုပ္ေန ၾကတာဆိုေတာ့ ေရွ႕ဆက္လည္း ဒီA တိုင္းပဲ A ေမြဆက္ခံသြားမယ္ဆို 
တာ ေျပာဖို႔မလိုေတာ့ပါဘူး။ 

ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ လမ္းတံတားေဖာက္လုပ္တာေတြဟာ ဘယ္A စိုးရတက္တက္ ျပည္သူလူထု 
တရပ္လံုးA တြက္ တက္တဲ့ A စိုးရ တိုင္းက လုပ္ေပးရမွာပါ။ ျမန္မာႏိငု္ငံ ေက်းလက္ေဒသA ခ်ဳိ႕ဟာ ခုထိ 
ေA ာက္က်ေနာက္က် ရွိေနတုန္းပါပဲ။ ဝန္ႀကီး A မ်ဳိးေတြ၊ စစ္တပ္ ထိပ္ပိုင္း A ရာရွိႀကီးေတြရဲ႕ဇာတိမွာ 
လူမျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ေဒသေတြ ခုထိ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ A ားနည္းေနတုန္းပါပဲ။ 

ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာနဲ႔ A သက္ဆက္ေနတဲ့ ပါတီဟာ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီပါပဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာဆိုတာ ႏိုင္ငံသူ 
ႏိုင္ငံသားေတြ ထည့္ဝင္ထားတဲ့ A ခြန္A ခ၊ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြထကဲ ရတဲ့ A က်ဳိးA ျမတ္ေတြ 
ပါပဲ။ A ဲဒီ A က်ဳိးA ျမတ္၊ A ခြန္A ခေတြကို မ်က္ႏွာေျပာင္ေျပာင္နဲ႔ A ၿမိန္႔သားသံုးစြဲေနတာကိုမွ မရွက္ 
တတ္ရင္ A သက္ရွင္ဖို႔ေတာင္ မသင့္ေတာ့ပါဘူး။ 

A ဲဒီလိုလူေတြကို ျပည္သူလူထု ဆက္ေရြးခ်ယ္ မဲေပးမယ္ဆိုရင္ ျပညသူလူထုက ကိုယ့္ေျခ၊ ကိုယ့္လက္ 
ကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးတုပ္တာနဲ႔ A တူတူပါ။ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ A ႏိုင္ရဖို႔ မဲေပးၾကမယ္ဆိုရင္ 
ဓားျပေတြလက္ ကိုယ့္A သက္ A ပ္လိုက္တာလို၊ သူခိုးကို ဓား႐ိုးကမ္းတာလို ပါပဲ။ တကယ္လို႔ မလႊမဲေသြ 



မဲေပးရမယ္ဆိုရင္လည္း “ျခေသၤ့ေဘးမွာ ၾကက္ေျခခတ္” ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကို လက္ကိုင္ျပဳၾကရန္သာ 
ရွိပါတယ္။ 

နားဆင္ရန္ 
 

လုပ္စရာရွိတာကို ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ၾကဖို႔ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး တနဂၤေႏြ, 17 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ေရြးေကာက္ပြဝဲင္ၾကမယ့္ ပါတီေတြ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွာ၊ သတင္းစာနဲ႔ေရဒီယိုမွာ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးေဟာေျပာ 

ေနတာေတြက ေA ာက္တိုဘာ လကုန္ရက္မွာ ၿပီးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေA ာက္တိုဘာ ၃ဝ ကေန 
ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္A ထိ တကယ္ A ေရးႀကီးတဲ့ကာလမွာ ပါတီေတြ လူထု ေထာက္ခံမႈ A ျမင့္ဆံုးရဖို႔ 
ဘယ္လိုပံုစံေတြနဲ႔ လႈပ္ရွားၾကမလဲဆိုတာ စိတ္ဝင္စားစရာပါ။ 

လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာ ေစာင္ေရ ၄-၅ ေထာင္ေလာက္ ျဖန္႔႐ံု၊ ဂ်ာနယ္ ၃-၄ ေစာင္မွာ စာမ်က္ႏွာ 
တဝက္စာေလာက္ A င္တာဗ်ဴးပါ႐ံုနဲ႔ ေထာက္ခံမဲရဖို႔ ေသခ်ာေနၿပီလားလို႔ ဒီမိုကေရစီ A င္A ားစု 
ပါတီေတြကို ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ ဝင္ေတာ့ၿပိဳင္၊ မႏိုင္ေစနဲ႔ဆိုတဲ့ ရာဇသံ မိထားတဲ့ A တိုင္းပါ 
ပဲ။ မ်က္ႏွာမရ ေျခေထာက္ရဆိုတဲ့ စကားပံုလို ရွိသမွ် ေငြရင္းလည္းကုန္၊ ႐ံႈးလည္း႐ႈံးတဲ့A ျပင္ ျပည္သူ႔ 
ခ်U္ဖတ္ ဘြဲ႔ပါ ဆြတ္ခူးၾကမယ့္သူေတြပါ။ 

A စိုးရက တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားတဲ့စာရင္းA ရ ၂ဝ၁ဝ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြမဲွာ မဲေပးႏိုင္သူ 
Uီးေရဟာ ၂၉ သန္း ဝန္းက်င္ ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေျပာခ်င္တာက တျခားမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံ 
မွာ ၿမိဳ႕ျပေတြေလာက္သာ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ A ထိုက္ A ေလ်ာက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈရွိတာပါ။ ဆင္းရတဲဲ့ႏိုင္ငံ 
ျဖစ္တဲ့A တြက္ တA ိမ္ေထာင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္တစ္လံုးရွိတဲ့ A ေျခA ေနလည္း မေရာက္ေသးပါဘူး။ 
A ခုခ်ိန္ထိ ေက်းလက္ေနျပည္သူA မ်ားစုက ေရြးေကာက္ပြနဲဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာမွ ေရေရရာရာ မသိၾက 
ေသးပါဘူး။ 

ပါတီေတြ ဘယ္ႏွစ္ခုရွိတယ္၊ ဘယ္ပါတီကဘယ္လို ဆိုတာမ်ဳိးေတြလည္း မသိပါဘူး။ လက္လုပ္လက္စား 
ဘဝေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့A တြက္ တေန႔လံုး A လုပ္လုပ္မယ္၊ ညဘက္ျပန္လာရင္ လက္ဖကရ္ည္ဆိုင္မွာျပတဲ့ 
ေဘာလံုးပြၾဲကံဳရင္ေဘာလံုးပြဲ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဇာတ္လမ္းတဲြေတြ ၾကည့္ၿပီး A ိမ္ျပန္A ိပ္ၾကတာပါ။ A ဲဒီလိုမ်ဳိး 
ေတြဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ဆင္ေျခဖံုးေလးေတြမွာ A မ်ားႀကီးပါ။ 

ေက်းလက္ကလူေတြက ဂ်ာနယ္လည္း မဖတ္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ ေရာင္းA ေကာင္းဆံုး ဂ်ာနယ္မွ ေစာင္ေရ ၇ 
ေသာင္းပါ။ လူUီးေရက သန္း ၆ဝ နီးပါၿပီ။ တကယ္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ၿမိဳ႕ေန၊ ပညာတတ္လူတန္း 
စား A လႊာေလာက္ထမဲွာသာ စကားလုပ္ၿပီး ေျပာေန ျငင္းခံုေနၾကတာပါ။ ဒါေတြ ေျပာေနတာ A ေၾကာင္း 
ရွိပါတယ္။ 



ၾကံ့ဖြံ႔ ပါတီကေန ဝင္ၿပီးၿပိဳင္မယ့္ ဝန္ႀကီးေတြ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႀကီးေတြ၊ ဒု-ဝန္ႀကီးေတြက သူတို႔ ရာထူးေတြက 
ဘယ္ေတာ့ ႏုတ္ထြက္ၾကမွာပါလဲ။ A ခုထိ A ရိပ္ A ေယာင္ေတာင္ မျပၾကေသးပါဘူး။ A ဲဒီလို ရာထူး 
ေတြ ရွိေနသမွ်ေတာ့ ဟိုသြားလိုက္၊ ဒီသြားလိုက္၊ သူတို႔စရိတ္ တျပားတခ်ပ္မွမကုန္ဘဲ လူထုဆီက 
ေကာက္ထားတဲ့ ဘ႑ာေငြေတြကိုသံုး ေျဗာင္က်က် မဲဆြယ္ေနၾကUီးမွာပါပဲ။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ UီးေA ာင္သိန္းလင္းက ေတာင္Uကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မွာ မူဆလင္ေတြကို မဲဆြယ္စည္း႐ံုး 
တဲ့A ခါ ဗလီေဆာက္ခြင့္ျပဳမယ္ ဆိုၿပီး ေျပာသြားပါတယ္။ တခ်ိန္တညး္မွာပဲ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ Uီးဖုန္း 
ေဇာ္ဟန္ကလည္း မႏၱေလးၿမိဳ႕က မြတ္စလင္ရပ္ကြက္ေတြကို မဲဆြယ္တဲ့A ခါ ဗလီ ၂ လံုး ေဆာက္ခြင့္ေပး 
မယ္ဆိုတာ ေျပာခဲ့ျပန္ပါတယ္။ A ျခားပါတီေတြကသာ A ဲဒီလို ေျပာမယ္ဆိုရင္ က်ိန္းေသေပါက္ A ေရး 
ယူခံရပါလိမ့္မယ္။ 

ၾကံ့ဖြံ႔လူႀကီးေတြ ကတိေတြ ရဲရဲေပးသလိုမ်ဳိး တျခား ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းကမွ 
လိုက္တုၿပီး မလုပ္ရပဲါဘူး။ ၾကံ့ဖြံ႕ရဲ႕ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး ကုန္က်ေငြစာရင္းကေရာ ဘယ္သူ႔ဆီတင္ျပၿပီး 
ဘယ္သူက စစ္ေဆးမွာလဲ။ A ားလံုးက သူတို႔လက္ခုပ္ထကဲပါ။ ေျပာရရင္ ၾကံဖ့ြံ႔ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေနတာ 
ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွU္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ ၾကံ့ဖြံ႔ 
ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြA ားလံုးကို ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ A လြဲသံုးစားလုပ္မႈနဲ႔ Uပေဒေၾကာင္းA ရ 
စြဲခ်က္တင္ျပဖို႔ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ ၾကေစလိုပါတယ္။ 

A ဲဒီလို တရားစြဲဆိုဖို႔ လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဝဲင္ၾကမယ့္ တ.စ.ည ပါတီ A ပါA ဝင္ ဒီမိုကရက္တစ္ 
A င္A ားစု ပါတီေတြA ားလံုး စုေပါင္းၿပီး ႀကိဳးစားၾကေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါတင္မက လက္ရွိ ဖ်က္သိမ္းခံထား 
ရတဲ့ NLD ပါတီကလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ စီမံကိန္းခ်ၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြကဲို တရားမဝင္ 
ေၾကာင္း ေၾကညာသင့္ပါတယ္။ ဒီပံုစံA တိုင္းသာ ဆက္သြားေနရင္ေတာ့ ၂ဝဝ၈ ဆႏၵခံယူပြတဲုန္းကလို 
ျပည္သူေတြ ထပ္ၿပီး A လိမ္ခံၾကရလိမ့္Uီးမယ္လို႔ပဲ ဆိုလိုက္ပါရေစ။ 

နားဆင္ရန္ 
 
 

ထိုင္ေနရင္ A ေကာင္းသား 

By ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး တနလၤာ, 18 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

“က်ေနာ္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ခဲ့သူဆိုေတာ့ က်ေနာ့္A တြက္ ႏုိင္ငံေရး 
ဆိုတာ သိပ္မခယဲU္းပါဘူး” 

ေဇကမၻာ Uီးခင္ေရႊႀကီးရဲ႕ စကားပါ။ A သံလႊင့္ မီဒီယာတခုနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခန္းမွာ ေျပာသြားတာပါ။ Uီးခင္ေရႊ 
ဟာ လာမယ့္ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ႀကံ့ခို္င္ေရးပါတီကေန ကြမ္းၿခံကုန္း၊ ေကာ့မွဴး၊ တံြေတး 



စတဲ့ၿမိဳ႕နယ္ေတြကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး A မ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ၀င္ေရာက္A ေရြးခံမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ 
တUီးပါ။ 

ေဇကမၻာႀကီးက ဆက္ေျပာပါေသးတယ္။ 

“က်ေနာ္က မဲဆႏၵနယ္ထကဲ ေက်းရြာေတြကို သိပ္ဆင္းစရာမလုိဘူး။ နာဂစ္ျဖစ္ၿပီးကတည္းက A ဲဒီခြင္ထဲ 
ဆင္းၿပီး သိန္းေပါင္း ၂ ေသာင္းခဲြ ေလာက္သံုးၿပီး ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္၊ လမ္းေတြခင္း လုပ္ထား 
ၿပီးသား။ ဒီေတာ့ တျခားလူေတြလို က်ေနာ္က သိပ္စည္း႐ံုးေနစရာမလိုဘူး” တဲ့။ 

ဘုရားတည္တာ၊ ေက်ာင္းေဆာက္တာ၊ လမ္းခင္းတာကို ႏုိင္ငံေရးလုိ႔ နားလည္ထားပံုရပါတယ္။ သိန္း 
ေပါင္း ၂ ေသာင္းခဲြေလာက္ သံုးၿပီးသားတဲ့။ တကယ့္ကို လက္လြတ္စပယ္ ေျပာတဲ့စကားပါ။ ဘာေၾကာင့္ 
လဲဆိုေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတUီးဟာ ေရြးေကာက္ပဲြ A သုံးစရိတ္A တြက္ က်ပ္ သိန္းတရာထက္ 
ပိုမသံုးရလို႔ ေရြးေကာက္ပဲြUပေဒမွာ A တိA က် ျပ႒ာန္းထားတယ္ မဟုတ္လား။ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မယ္ 
သာေျပာတယ္၊ ေရြးေကာက္ပဲြUပေဒကို တခါေလာက္ေတာင္ ဖတ္ထားဖူးရ႕ဲလားလို႔ ေမးရမလို ျဖစ္ 
ေနပါၿပီ။ 

ေရြးေကာက္ပဲြUပေဒကိုေတာင္ ေသခ်ာနားမလည္ဘဲ က်ေနာ့္A တြက္ ႏိုင္ငံေရးဟာ သိပ္မခယဲU္းပါဘူး 
ဆိုေတာ့ A ရပ္ကတို႔၊ ၾကားရ ၾကားရ နား၀မွာ မသက္သာ ဆိုသလိုပါပဲ။ 

ဒါတင္လား ဆိုေတာ့ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ေျပာစရာေတြ က်န္ပါေသးတယ္။ 

ေဇကမၻာႀကီးဟာ ေခၽြးမျဖစ္သူကိုလည္း A လကားမထားပါဘူး။ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးမွာ ေခၽြးမျဖစ္သူ 
မင္းသမီးနႏၵာလႈိင္ရဲ႕ A ေပါင္းA သင္း A ႏုပညာသမားA ခ်ဳိ႕ကို ေခၚသြားၿပီး ပဲြသြင္းပါေသးတယ္။ 
ေနာက္ထပ္ ဘယ္သူ႔ၾကည့္ခ်င္ေသးလဲ၊ ေျပာပါ။ ေနာက္တေခါက္ ေခၚခဲ့မယ္ တဲ့။ မခက္ေပဘူးလား။ 
ႏုိင္ငံေရးA ေၾကာင္းမေျပာ၊ မူ၀ါဒA ေၾကာင္းမရွင္းလင္းဘဲ မင္းသမီး၊ မင္းသား၊ လူရႊင္ေတာ္ေတြနဲ႔ ပဲြစည္ 
ေA ာင္ လုပ္ေနျပန္ေသးတယ္။ A င္း… ေမ်ာက္ျပ ဆန္ေတာင္းဆိုတာ ဒါမ်ဳိး ထင္ပါရဲ႕။ 

ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ သိပ္မခဲ့ယU္းပါဘူးလို႔ ခပ္တည္တည္ဆိုေနတဲ့ Uီးခင္ေရႊဟာ သြားေလသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
ခင္ညြန္႔ရဲ႕ေကာင္းမႈနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္A ဆင့္ သူေဌးႀကီးျဖစ္ခဲ့သူပါ။ A ရွင္ေမြး ေန႔ခ်င္းႀကီးခဲ့သူပါ။ ဒါေပမဲ့ 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ ရာထူးက ဖယ္ရွားခံရၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဇကမၻာႀကီးလည္း ေရွ႕တန္းမ်က္ႏွာစာက ေပ်ာက္ 
ေနခဲ့ရသူပါ။ A ဲဒီလို A ျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔ ႀကံဳခဲ့ဖူးတာကို သံေ၀ဂမယူႏိုင္ဘဲ ၁၉၉၀ ေက်ာ္က ပံုရိပ္မ်ဳိး ျပန္ရဖုိ႔ 
A တြက္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ကို ေရြးခ်ယ္ေျခခ်လာဟန္ တူပါတယ္။ 

လူရာျပန္၀င္ဖို႔ေပါ့။ A ဲသလိုဆိုရင္ေတာ့ ႀကံဳလို႔ Uပမာေလး တခုေပးပါရေစ။ A ိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံက 
ျပည္ေျပးျဖစ္ေနတဲ့ ထုိင္းႏိုင္ငံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းသက္ဆင္ကို ေဇကမၻာႀကီးသိမွာပါ။ သက္ဆင္က 
သူ႔A ေတြ႔A ႀကံဳနဲ႔ ယွU္ၿပီးေျပာတဲ့ ဒႆနေလး ရွိတယ္။ ေA ာင္ျမင္တဲ့ စးီပြားေရးသမားတေယာက္ဟာ 
ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ မပတ္သက္သင့္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ေ၀းေ၀းေနတာ ေကာင္းတယ္တဲ့ဗ်ာ။ သူ႔A ေတြ႔A ႀကံဳနဲ႔ 
ယွU္ၿပီး ေျပာတဲ့စကားပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေဇကမၻာႀကီးကိုလည္း သတိေပးပါရေစ။ ထုိင္ေနတာ A ေကာင္း 



 သား၊ ထသြားမွ A က်ဳိးမွန္းသိေနA ံုးမယ္ ဆိုသလိုပါပဲ။ 

နားဆင္ရန္ 
 

A ေျဖထြက္ၿပီးသား ပုစာၦႀကီး 

By ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး တနလၤာ, 18 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြကေတာ့ နီးကပ္လာပါၿပီ။ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးနီးလာေပမဲ့ ျပည္သူA မ်ားစု 

ကေတာ့ ကိုယ္နဲ႔မဆုိင္သလိုပါပဲ။ ေရြးေကာက္ပဲြဆုိတာႀကီးနဲ႔ ခပ္ခြာခြာ ေနၾကတယ္။ မဲေပးရေတာ့မယ္ဟဲ့ 
ဆိုၿပီး စိတ္လႈပ္ရွားရင္ခုန္ေနသူမ်ဳိးလည္း မေတြ႔မိသေလာက္ပါပဲ။ 

ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြကို ထင္တလံုးနဲ႔ ၀င္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ပါတီေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ 
ကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ မဲဆႏၵ နယ္ေျမေတြမွာ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးေတြ လုပ္ေနၾကပါၿပီ။ A ဲဒီလို မဲဆြယ္ 
စည္း႐ံုးၾကတဲ့A ခါ ကိုယ့္ပါတီ မူ၀ါဒလမ္းစU္ေတြခ်ျပ၊ ရွင္းလင္း ၿပီး ကိုယ့္ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ကို မဲေပး 
ေA ာင္ ႀကိဳးစားၾကတာေကာင္းပါတယ္။ A ဲဒီလိုမ်ဳိးဆို ဘာမွ သိပ္ေျပာစရာမရွိပါဘူး။ 

ဒါေပမဲ့ A ဲသလိုမဟုတ္ဘဲ လက္ရွိ A ာဏာပါ၀ါနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို A သံုးခ်ၿပီး မဲရရွိေရး၊ ေရြးေကာက္ပဲြ 
A ႏိုင္ရရွိေရး ႀကိဳးစားေနၾက တာေတြကေတာ့ တုိင္းျပည္ေရွ႕ေရးA တြက္ မေကာင္းဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ 
A ထူးသျဖင့္ လက္ရွိ ၀န္ႀကီး၊ ၀န္ကေလး၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေတြပါ၀င္တဲ့ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီေပါ့။ 

ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီက ပုဂၢိဳလ္ေတြက ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ ေငြေၾကး၊ ကား၊ ရထား၊ ေလယာU္နဲ႔ A ေဆာက္A Uီးေတြ 
တင္ သံုးလို႔A ားမရႏုိင္ၾကေသးဘူး။ လက္ရွိကိုင္ထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို တလဲြသံုးၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ 
ႏိုင္ေရးကို A ရွက္A ေၾကာက္ကင္းမဲ့စြာ ေဆာင္ရြက္ေန ၾကျပန္တယ္။ A ျဖစ္A ပ်က္မ်ားစြာထကဲ တခု 
ေလာက္ကို Uပမာေပး တင္ျပရရင္ကို လံုေလာက္ပါလိမ့္မယ္။ 

A ျဖစ္က ဒီလိုပါ။ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေတာင္Uကၠလာပ ၇ ရပ္ကြက္၊ သစၥာလမ္းမႀကီးေပၚမွာ A စၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ဗလီ 
တခုရွိပါတယ္။ A ဲဒီဗလီကို ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္လိုေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ A ာဏာပိုင္ေတြကို တင္ျပခဲ့ 
တာ A ႀကိမ္ႀကိမ္ရွိပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ခြင့္မျပဳခဲ့ပါဘူး။ 

ေဟာ…A ခုေတာ့ ေတာင္Uကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းA ျဖစ္ ၀င္ 
ေရာက္ယွU္ၿပိဳင္ A ေရြးခံမယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေA ာင္သိန္းလင္းတျဖစ္လဲ UီးေA ာင္ 
သိန္းလင္းက A ဲဒီသစၥာလမ္းေပၚက ဗလီႀကီးကို ျပင္ဆင္ခြင့္ ျပဳလုိက္ပါၿပီ။ A ေပးA ယူ သေဘာနဲ႔ 
ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီ၀င္ ၂ ေထာင္ စုေပးရမယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီကို မဲေပးရမယ္။ 
A ဲဒီလို သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ဗလီျပင္ဆင္ခြင့္ ခ်ေပးလုိက္တယ္။ 



ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႀကီးဟာ ဘာမွ ခ်င့္ခ်ိန္စU္းစားႏုိင္စြမ္းမရွိေတာ့ဘူး ထင္ပါရဲ႕။ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ သူA ႏိုင္ရ 
ေရးA တြက္ ဘာမဆိုလုပ္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားပံုပါပဲ။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ 
Uပေဒဆိုတာကိုလည္း ေဘးခ်ိတ္ထားလိုက္ဟန္ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေရဒီယို 
နဲ႔ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား A စီA စU္မ်ားမွ ေဟာေျပာတင္ျပခြင့္ဆိုတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္A ပိုဒ္ (၆)၊ ပုဒ္မခဲြ (ဆ) မွာ - 
“ဘာသာေရးကို ႏုိင္ငံေရးA တြက္ A လဲြသံုးစားျပဳလုပ္ျခင္း”  မျပဳလုပ္ရလို႔ A တိA လင္း ထုတ္ျပန္ညႊန္ 
ၾကားထားတာ ေတြ႔ရလို႔ပါ။ 

ဒါ့A ျပင္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း 
နည္းUပေဒမ်ားရဲ႕ A ပိုဒ္ (၁၅)၊ ပုဒ္မခဲြ (ဃ) မွာ - “လူမ်ဳိးေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ လူA  
မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည့္ သိကၡာႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားကို ထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္ 
ေရးသားမႈ၊ ေဟာေျပာမႈ သို႔မဟုတ္ စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ ျပဳလုပ္ျခင္း” မျပဳလုပ္ရလို႔ တရား၀င္ တားျမစ္ထား 
တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ 

A ဲဒီလို ထုတ္ျပန္ေၾကညာတားျမစ္ထားတဲ့ Uပေဒေတြကို က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ A ႏုိင္ရ 
ေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႀကီးကို မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သူ ၿမိဳ႕ေတာ္သားေတြ 
က ဘယ္လို A ားကိုးယံုၾကည္ၾကရမလဲဆိုတာ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႀကီး စU္းစားမိပါရဲ႕လား။ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႀကီး Uီး 
ေA ာင္သိန္းလင္းရဲ႕လုပ္ရပ္ဟာ ဘာသာေရးကို ႏုိင္ငံေရးA တြက္ ခုတုံးလုပ္ လုိက္တာပါပဲ။ 

ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးဆိုတာ A င္မတန္A ကဲဆတ္၊ A ႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ကိစၥပါ။ ဒီလုိ လုပ္ရပ္မ်ဳိးကို 
ဘာ့ေၾကာင့္ A ဆင္ျခင္ကင္းမဲ့စြာ လုပ္တာပါလိမ့္။ 

တည္ၿငိမ္ေနတဲ့လူ႔A ဖဲြ႔A စည္းA သိုက္A ၀န္းေလးတခုကို ဟန္ခ်က္ပ်က္ေA ာင္၊ သေဘာထားကဲြလဲြ၊ 
ပဋိပကၡေတြျဖစ္ေA ာင္ ဘာေၾကာင့္မ်ား မီးေမႊးလိုက္ပါလိမ့္။ 

A ေျဖက ရွင္းပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြႏုိင္ေရးပါ။ 

ေရြးေကာက္ပဲြမွာ A ႏုိင္ရခ်င္တာဟာလည္း သူ႔ရာထူးဆက္လက္တည္ၿမဲေရးA တြက္ပါ။ သူ႔မိသားစုရဲ႕ 
စည္းစိမ္ခ်မ္းသာA တြက္သာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သူ႔လုပ္ရပ္ေတြက ရွင္းလင္းစြာ သက္ေသျပေနတယ္ 
မဟုတ္ပါလား။ 

ဒါေၾကာင့္လည္း ျပည္သူေတြက ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ “လုပ္ပဲြ” ႀကီး၊ A ေျဖထြက္ၿပီးသား 
ပုစာၦႀကီးဆိုတာသိလို႔ ခပ္ခြာခြာ ေနၾကတာပါ။ ဓားခုတ္ရာ လက္၀င္ မလွ်ဳိလိုၾကပါဘူး။ သုမဏေက်ာမွာ 
ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ ဆိုသလိုပါပဲ။ ျပည္သူေတြက ခံရေပါင္းမ်ားေနေတာ့ သိေနတယ္ေလ…လို႔ ဆိုရမွာ 
ျဖစ္ေၾကာင္းပါဗ်ာ။ 

နားဆင္ရန္ 
 



ကိုယ္စားျပဳမႈ မွန္ကန္မွ ေရြးေကာက္ပဲြ A ဓိပၸာယ္ရွိ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာ တUီး ၾကာသပေတး, 21 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ A ေရးႀကီးတယ္ဆိုတဲ့ဟာကို လူေတြက နားလည္ထားၾကတယ္။ 

ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြက A ေရးႀကီးတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆို 
ေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတာက လူတန္းစားတရပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူတရပ္ကိုေသာ္လည္း 
ေကာင္း ကိုယ္စားျပဳရမယ္။ ကိုယ္စားျပဳတယ္ဆိုတာ - ဒီ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္စားျပဳ 
တာ လုိခ်င္လို႔လုပ္တာ။ 

A ဲဒီေတာ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာက ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵနဲ႔ ျပည္သူA မ်ားက လက္ခံထားတဲ့ဆႏၵ 
A ရ လုပ္တာ။ A ဲဒီေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ဘာသြား သတိရသလဲဆိုေတာ့ လင္ကြန္းရဲ႕ ဒီမုိကေရစီစနစ္ 
A ေၾကာင္းေျပာတဲ့ စကားေလး။ A ဲဒါ ၾကာပါၿပီ ႏွစ္ေပါင္း ေတာ္ေတာ္ၾကာၿပီ။ ႏွစ္ေပါင္း သံုး ေလးရာ 
ေလာက္က ေျပာခဲ့တာ။ 

သူက - Government of the People, by the people, for the people တဲ့။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို 
ထူေထာင္တဲ့A ခါမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရမယ္။ ျပည္သူက တင္ေျမႇာက္ 
တာမွ A စိုးရလို႔ A တည္ျဖစ္တာကိုး။ A ဲဒီေတာ့ A စိုးရဟာ ႏုိင္ငံေတာ္၏၊ ႏိုင္ငံေတာ္A တြက္၊ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္ေကာင္းက်ဳိးA တြက္ လုပ္တဲ့စနစ္ျဖစ္တဲ့A တြက္ A ဲဒါကို က်ေနာ္တုိ႔က မွန္ကန္တဲ့ ကုိယ္စားျပဳမႈ 
ရွိတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ဳိး ကို လုပ္ရမယ္။ 

ေရြးေကာက္ပဲြလုပ္တာဟာ ကိုယ္စားျပဳမႈ မွန္ကန္မွသာလွ်င္ ေရြးေကာက္ပဲြရဲ႕A ဓိပၸာယ္ကလည္း ရွိတယ္၊ 
ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔လည္း ကိုက္တဲ့ ဟာကို က်ေနာ္တို႔က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့A စိုးရရွိမွသာလွ်င္ ဒါ 
တရား၀င္A စိုးရလည္းျဖစ္တယ္။ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ A စိုးရလညး္ ျဖစ္တယ္၊ A ဲဒီလို က်ေနာ္ 
ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ 

က်ေနာ့္A သက္ ၉၂ ႏွစ္A ရြယ္ရွိတဲ့ လူတေယာက္ရဲ႕ A ေတြ႔A ႀကံဳေတြက  သပ္ိေတာ့ မတင္ဘူး။ ဒါ 
မတင္တာကို ေျပာတာေနာ္၊ ခုကေတာ့ စိတ္ထင္ဆိုတာကေတာ့ ထင္လို႔ေတာ့ ရတာေပါ့။ က်ေနာ္က 
ေခတ္သံုးေခတ္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့တယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတဲ့ဟာက ကိုယ္စားျပဳမႈရွိရမယ္။ ကိုယ္စားျပဳမႈ 
ရွိမွသာ ဒီA စိုးရဟာ တကယ့္A စိုးရလို႔ ေခၚႏိုင္တဲ့ တိုင္းျပည္ကိုA ုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္ရွိတဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ 
နဲ႔သြားမယ့္ A စိုးရမ်ဳိးကိုသာ က်ေနာ္တို႔က လိုခ်င္တာကို။ 

နားဆင္ရန ္
 
 
 



ေရြးေကာက္ပဲြကရမယ့္ ရလဒ္မ်ား 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး စေန, 23 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ေရြးေကာက္ပဲြရက္ နီးကပ္လာတာနဲ႔A မွ် လာမယ့္ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့A သံေတြနည္းနည္းေတာ့ 
ထြက္လာတယ္။ ရပ္ကြက္ထကဲ လူေတြ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ သိပ္လႈပ္လႈပ္ရွားရွား မေတြ႔ရပါဘူး။ A ုတ္ 
ေA ာ္ေသာင္းနင္းလည္း မျဖစ္ၾကပါဘူး။ 

လူေတြၾကားမွာ ခုခ်ိန္ထိ A ေရးတယူသိပ္မရွိၾကေသးပါဘူး။ ဖာသိဖာသာ၊ ကုိယ္နဲ႔မဆိုင္သလိုပါပဲ။ ဒီရက္ 
ထမဲွာေတာ့ မီဒီယာေတြ A ထူး သျဖင့္ ဂ်ာနယ္ေတြက မဲေပးရင္ ဘယ္လိုေပးမလဲ။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား 
လွယ္ေတြက ဘယ္သူဘယ္၀ါ၊ ဘယ္ပါတီက မဲဆႏၵ ဘယ္ႏွစ္ေနရာမွာ ၀င္ၿပိဳင္မယ္ဆိုတဲ့ A င္ေဖာ္ေမး 
ရွင္းေတြ တသီးတျခားေဖာ္ျပလာၾကတယ္။ 

ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ A ကဲခတ္ႏိုင္တာက A ဲဒီဂ်ာနယ္စာမ်က္ႏွာတခ်ဳိ႕ေလာက္ပါပဲ။  A စိုးရပိုင္ 
သတင္းစာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ပတ္သက္တာ မေဖာ္ျပသေလာက္ပါပဲ။ တခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ 
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္Uီးသိန္းစိန္ရဲ႕ ခရီးစU္ေတြကိုေတာ့ ခပ္စိပ္စိပ္ ေဖာ္ျပလာတာေတြ႔ရတယ္။ 

ပါတီေတြက ရပ္ကြက္ထဲဆင္း မဲဆြယ္ေနတယ္လို႔ ဂ်ာနယ္ေတြထမဲွာဖတ္ရတယ္။ ဒီေန႔A ထိ လူထု 
A စည္းA ေ၀းလို Campaign ႀကီးႀကီးမားမားလည္း မျမင္ရေသးပါဘူး။ ဟုိတေန႔ကေတာ့ တသီးပုဂၢလ 
ကိုယ္စားလွယ္တေယာက္ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ႀကီးတဆိုင္ထမဲွာ တစားပဲြ၀င္ တစားပဲြထြက္ လက္ကမ္း 
စာရြက္ေတြ လိုက္ေ၀ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ 

လမ္းေထာင့္ေတြမွာေတာ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စားလွယ္ဆိုင္းဘုတ္ေတြ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ 
ေထာင္ထားတာေတြ႔ရၿပီး ပါတီ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ရပ္ကြက္ထကဲ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္ခန္းေတြရဲ႕ လူေခၚႀကိဳး 
ေတြမွာ သူတို႔ရဲ႕လက္ကမ္းစာရြက္ေတြ လာခ်ိတ္သြားၾကတာ ေတြ႔ရတယ္။ တခ်ဳိ႕ပါတီေတြကေတာ့ 
လူစည္ကားရာ ေနရာေတြမွာ က်ဴရွင္ေၾကာ္ျငာစာရြက္ေ၀သလို၊ ႐ုပ္ရွင္ကား ပနဲ္ဖလက္ေ၀သလို လိုက္ 
ေ၀ေနတာေတြ႔ရတယ္။ လူေတြကယူၿပီး ေၾကာ္ျငာဖတ္သလိုဖတ္ၿပီး တခ်ဳိ႕လဲ လႊင့္ပစ္လုိက္ၾက၊ တခ်ဳိ႕လဲ 
ေခါက္သိမ္းၾကတာ ေတြ႔ရတယ္။ 

ေသခ်ာတာတခုကေတာ့ လူေတြဟာ ဒီေရြးေကာက္ပြဲA ေပၚ A ယံုA ၾကည္မရွိၾကဘူးဆိုတာပါ။ A ယံု 
A ၾကည္ကင္းမဲ့တဲ့ A စိုးရA ဖဲြ႔တခုရဲ႕ လက္ေA ာက္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္လာရတဲ့ ျပည္သူေတြ 
A တြက္ A စုိးရဘာလုပ္လုပ္ A ယံုA ၾကည္မရွိေတာ့တာ တကယ္ေတာ့ မဆန္းပါဘူး။ 

“ေၾသာ္… ေရြးေကာက္ပဲြလား၊ သိပ္မထူးပါဘူးကြာ။ သူတို႔ပဲ တက္A ုပ္ခ်ဳပ္Uီးမွာပါ” 

“တသက္လံုး လိမ္လာတဲ့ေကာင္ေတြ ဆက္လိမ္Uီးမွာပဲ”                                 



“စိတ္မ၀င္စားဘူး၊လာမေျပာနဲ႔” 

“ေမွ်ာ္လင့္စရာ သိပ္မရွိပါဘူး၊ ဒီA တုိင္းပဲ သြားမွာပါ။ နာမည္ေလးေျပာင္းသြား႐ံုေပါ့” 

“ျပည္သူလူထု ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတာမဟုတ္တဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Uီးေဆာင္တဲ့ပါတီက ေရြးေကာက္ 
ပဲြ ၀င္မယ္တဲ့။ ဒါဆို သူတို႔ A ာဏာရပါတီေပါ့။ ဘယ္သူက A ာဏာေပးထားလို႔ရတဲ့ ပါတီလဲ” 

“ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္A ႀကီးA ကဲဆိုသူက Uီးေဆာင္တဲ့ လူမႈေရးA ဖဲြ႔A စည္းတခု ဟာ 
ပါတီတခုA သြင္ေျပာင္းၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မယ္ဆိုေတာ့ ဒါ တရားသလား၊ မတရားသလား စU္းစားသာ 
ၾကည့္” 

“ၿပိဳင္ပဲြတခုဆိုတာ Fair Play ျဖစ္ရမယ္၊ Fair Play မျဖစ္တဲ့ၿပိဳင္ပဲြဟာ ညစ္ပတ္တဲ့ ၿပိဳင္ပဲြ Dirty Game 
ပျဲဖစ္မယ္” ေA ာက္ေျခလူတန္းစားကA စ ပညာတတ္ဆိုသူေတြA ထိ ၾကားရတဲ့ A သံတခ်ဳိ႕ပါ။ 

“ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္မ၀င္စားဘူး” 

“ေရြးေကာက္ပဲြကို စိတ္မ၀င္စားဘူး” ဆုိသူေတြဟာ ဒီA စိုးရA ေပၚ စိတ္A ခ်U္ေပါက္ေနသူေတြပါ။ 
သူတို႔ရဲ႕ မသိစိတ္ထမဲွာ ကိန္းေA ာင္း ေနတာက လက္ရွိA စိုးရA ေပၚ မႏွစ္ၿမိဳ႕ျခင္းနဲ႔ A ေၾကာက္တရား 
ပါ။ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္A ပါA ၀င္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြသူေတြကေတာ့ “မေၾကာက္ 
ၾကပါနဲ႔။ A မွန္တရားA တြက္ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ရင္ဆုိင္ၾကပါ”လို႔ ေA ာ္ေနေပမဲ့လည္း ဒီစကားဟာ ျပည္သူ႔ၾကားမွာ 
တုိးမေပါက္ခဲ့ပါဘူး။ လူတိုင္းလူတုိင္းကသာ A ဲဒီ မေၾကာက္တရားနဲ႔ရပ္တည္ခဲ့ရင္ ဒီA ေျခA ေနA ထိ 
ေရာက္လာစရာ A ေၾကာင္း မရွိဘူး။ 

လက္ေတြ႔က်က် စU္းစားႏုိင္တာက ဒီေရြးေကာက္ပဲြကေန ဘယ္လုိA က်ဳိးရလဒေ္တြ ျဖစ္လာႏိုင္မလဲ 
ဆုိတာပါ။ ေရြးေကာက္ပဲြေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္A သစ္၊ A ိုင္ဒီယာA သစ္ေပၚလာႏိုင္မလား။ တစံုတရာ 
A က်ဳိးထူးလာဖြယ္ရာမရွိတဲ့ A လုပ္တခုA ေပၚ လူA မ်ားစု စိတ္မ၀င္စားဘဲေနတာဟာ တကယ္ေတာ့ 
မဆန္းပါဘူး။ 

A ခုလာေတာ့မယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူေတြၾကားမွာ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ မဲဆႏၵျပဳသူ 
A ုပ္စု (၄) စုရွိပါတယ္။ 

၁။ မဲမေပးဘဲ ေနမယ္။ 

၂။ မဲေပးမယ္။ (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးကို ဆန္႔က်င္ၿပီး A ျခားပါတီတခုခုကို ေရြးမယ္။) 

၃။ မဲေပးမယ္။ (A ေၾကာက္တရားေၾကာင့္ မကင္းရာမကင္းေၾကာင္း၊ ပတ္သက္ရာပတ္သက္ေၾကာင္း 
A ခြင့္A ေရးA ေျခA ေနတခုေၾကာင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို မဲေပးမယ္။) 



၄။ မဲေပးမယ္။ (လူၿပိန္းA ခ်ဳိ႕၊ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္း ေမြးဖြားလာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံေရးျဖစ္စU္A မွန္ကို ေရေရ 
ရာရာမသိေသာ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားက ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီA ပါA ၀င္ ပါတီမ်ားကို ေရာေရာေႏွာေႏွာ ဆႏၵျပဳ 
ၾကလိမ့္မယ္။) 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား ျဖစ္စU္ကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့A ခါ A ာဏာရပါတီ၊ A ဓိက A တုိက္A ခံ 
ပါတီနဲ႔ A ျခားပါတီမ်ားရွိၾကၿပီး လူထုေထာက္ခံမႈဟာ A ာဏာရပါတီကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ A တုိက္ 
A ခံနဲ႔ A ျခားပါတီကိုေသာ္လည္းေကာင္း A ေျခA ေနေပၚမူတည္ၿပီး A င္A ားA ေျပာင္းA လဲရွိတာ 
ေတြ႔ရပါတယ္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က ျပဳလုပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ျပည္သူလူထုဟာ A ဓိက A တုိက္A ခံ 
ပါတီ NLD ကို ပံုေA ာၿပီး ဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾကတယ္။ ဒီတႀကိမ္မွာေတာ့ လူထုA တြက္ ေမွ်ာ္လင့္စရာ 
A တိုက္A ခံပါတီ မရွိေတာ့ဘူး။ လူထုA ေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးထားႏိုင္တဲ့ National Figure ကို ဒီ 
ေရြးေကာက္ပဲြမွာ မေတြ႔ရဘူး။ 

လတ္တေလာေပၚလာတဲ့ ဒီမုိကေရစီA င္A ားစုဆုိတာေတြကလည္း လူထုA ေပၚႀကီးႀကီးမားမား ၾသဇာ 
လႊမ္းမိုးႏိုင္ျခင္းမရွိေသးဘူး။ ဒီ ပါတီေတြA ေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ရႏိုင္တာကေတာ့ A စိုးရပါတီ (ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး) 
ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ မဲဆႏၵမ်ားပါပဲ။ 

နားဆင္ရန ္
 

ပစ္ရွာမယ့္ ဝရဇိန္ငယ္ ပန္းထိမ္မွာ ျပင္တုန္းထင့္ေလး 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး တနဂၤေႏြ, 24 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ၾကက္UA ေရာင္ တိမ္ေတာင္သဖြယ္၊ မင္းေရးႂကြယ္… သတဲ့။ 

တုိင္းေရးျပည္ရာကိစၥေတြမ်ား ခန္႔မွန္းေျပာဆိုဖို႔ ခက္တဲ့A ေၾကာငး္ ေရွးပညာရိွေတြက ဆိုခဲ့ၾကတယ္။ 
ဒီလို ျဖစ္လိမ့္မယ္ မွန္းထားေပမဲ့ ဟိုလို ျဖစ္ျဖစ္သြားတတ္တဲ့သေဘာကို ေျပာၾကတာပါ။ A ခုေျပာေနတဲ့ 
စကားေလးေထာက္ၿပီး ဟုိလိုျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ရဲ႕လို႔ ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္လို႔မရႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာပါ။ 
တိုင္းျပည္ ပိစိေညႇာင့္ေတာက္ကေလးကို ကံေကာင္းေထာက္မလို႔ A ုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရထားတဲ့ သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ 
ကမာၻႀကီးတခုလံုးကို လႊမ္းၿခံဳၿပီး စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ A ာဏာရေနတဲ့သူပျဲဖစ္ျဖစ္ A ာဏာရွိေနတဲ့သူ 
မွန္ရင္ သူတုိ႔ရဲ ႔စကားေတြကို A တည္ယူယံုစားလို႔ မရႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့သေဘာပါ။ 

ကမာၻ႔A ေရးA ခင္းမွန္သမွ်ကို လက္ငင္းကြက္တိ ေျဖရွင္းမေပးႏိုင္ရင္ေတာင္မွ ကၽြႏု္ပ္တို႔က စိတ္ပူေနရပါ 
တယ္ ဆုိတာေလာက္ေတာ့ ေျပာတတ္ဆိုတတ္ရွိတဲ့ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢႀကီးရဲ႕တာဝန္ရွိသူ A ေထြေထြ 
A တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႀကီး Uီးေလး ဘန္ကီမြန္းကလည္း A ခုေတာ့ ေလတုိက္ခံရတဲ့ တိ္မ္ေတာင္လို ပံုစံ 
ေျပာင္းသြားျပန္ေလရဲ႕။ A ရင္က Uီးေလးဘန္ ေျပာပံုက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဟဲာ ေA ာ A င္ 
ကလူးဇစ္ (all inclusive) ျဖစ္ရမယ္တဲ့။ A ဲဒီလို A ားလံုးပါဝင္ႏိုင္တဲ့ေရြးေကာက္ပြမဲ်ဳိးကိုမွ ကမာၻ႔ကုလ 
သမဂၢႀကီးက A သိA မွတ္ျပဳႏိုင္ မတဲ့။ ေဟာ A ခုေတာ့တမ်ဳိး ျဖစ္ျပန္ၿပီ။ ေျပာခဲ့တဲ့ ေA ာA င္ကလူးဇစ္ 



ကို မေျပာေတာ့ျပန္ဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေရြးေကာက္ပြကဲို တရားမ်ွတမႈရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါသတဲ့။ 
မခက္ဘူးလားဗ်ာ။ 

A တူတူပါပဲ။ ကမာၻေပၚက ဒီမုိကေရစီေရးေတြကို ေထာက္ခံA ားေပးကူညီေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ကမာၻ႔A င္ 
A ားA ေကာင္းဆံုး ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံႀကီးျဖစ္တဲ့ A ေမရိကန္ႏိုင္ငံႀကီးကလည္း A ခု နA ဖ က A ဓမၼနည္း 
နဲ႔ က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကေန ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ A စိုးရကို ေတာင္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံသြားဖို႔ စU္းစားေန 
ျပန္တယ္ဆုိေတာ့ သူတုိ႔ေျပာခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမုိကေရစီေပၚထြန္းေရးစကားေတြက ၾကက္ေသာက္တဲ့ 
ေရလို ျဖစ္သြားျပန္ေရာ။ ၾကက္ေသာက္တဲ့ေရဆုိတာက ဘယ္ေရာက္သြားမွန္း မသိတာကို ေျပာတာပါ။ 
ၾကက္ဆုိတာက ေရေသာက္ေပမယ့္ ရွဴရွဴးမွ မေပါက္တာကိုး။ 

A စကတည္းက ကုိယ့္လူကိုယ္ဘက္သားဆုိၿပီး န. A . ဖ ဘက္ကေန ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းရပ္ေနတဲ့ 
A ာဆီယံဆိုတာႀကီးကိုေတာ့ စကားထဲ ထည့္ေျပာမေနေတာ့ပါဘူး။ 

A ဲဒါေတြ A ားလံုးကို ၿခံဳၾကည့္လုိက္တဲ့A ခါက်ေတာ့ ျမန္မာ့စာဆိုA ေက်ာ္A ေမာ္ စေလဆရာUီးပုညရဲ ႔ 
သိၾကားလိမ္ေတးထပ္ကို သြား သတိရတယ္။ ပစ္ရွာမယ့္ ဝရဇိန္ငယ္ ပန္းထိမ္မွာ ျပင္တုန္းထင့္ေလး-တဲ့။ 
မေကာင္းသူပယ္ ေကာင္းသူကယ္မယ္ဆိုတဲ့ သိၾကားသာသနာမွာ မေကာင္းတဲ့သူကိုေတာ့ ျမင္ေန 
ေတြ႔ေနပါၿပီတဲ့။ ဒါေပမဲ့ ပစ္မယ့္မုိးႀကိဳးက ပန္းထိမ္ဆိုင္မွာ ျပင္ေနရတုန္းတဲ့။ သိၾကားမင္း ပစ္မယ့္ 
မုိးႀကိဳးလက္နက္က သူ႔လက္ထမဲွာမရွိေသးလို႔ ေရႊနဲ႔ေၾကးနဲ႔ေရာတဲ့ မုိးႀကိဳးကို ပန္းထိမ္သမားနဲ႔ ႀကံခိုင္း 
ဖန္ခိုင္းရတုန္းလို႔ ေျပာတာပါ။ မေကာင္းတဲ့လူေတြ ႀကီးစိုးလြန္းေနေပမဲ့ မဖယ္ရွားႏိုင္တဲ့ေခတ္ကို စာဆို 
ေတာ္ႀကီး Uီပုညက သေရာ္ထားတဲ့ ေတးထပ္ပါ။ 

ဒါေပမဲ့ မေန႔က မီဒီယာထမဲွာေတာ့ ရခုိင္ဘက္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ေနတဲ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီတUီးကို မုိးႀကိဳး 
က တကယ္ပစ္ခ်လို႔ ဒဏ္ရာရၿပီး ဆယ့္သံုးခ်က္ ခ်ဳပ္လိုက္ရတယ္လို႔ ၾကားလိုက္ရတယ္။ က်န္တဲ့ႀကံ့ဖြံ႔ 
ေတြလည္း မဲဆြယ္ပြဲ ဆက္မလုပ္ရဲၾကေတာ့ဘူးတဲ့။ ဒီ သတင္းၾကား ရေတာ့ ၂၀၀၇ တုန္းက ေမတၱာပို႔ 
ပရိတ္ရြတ္တဲ့ သံဃာေတြကို ဝါးရင္းတုတ္နဲ႔႐ုိက္တဲ့ ႀကံ့ဖြံ႔ကို မိုးႀကိဳးပစ္ခ်တာ ဘာဆန္းလို႔တံုးလို႔ ဆုိရ 
ေပမယ့္ မိုးႀကိဳးပစ္တဲ့ဒဏ္ရာက ဆယ့္သံုးခ်က္ပဲခ်ဳပ္ရတယ္ဆုိတာကေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ ဆန္းတယ္ 
ထင္တာပဲ။ မ်ားေသာA ားျဖင့္ကေတာ့ မုိးႀကိဳးပစ္တယ္ဆို ပြဲခ်င္းၿပီးၾကတာပဲေလ။ A ခုေတာ့ ဒဏ္ရာရ႐ံု 
ပတဲဲ့။ 

A ဲဒီA ေၾကာင္းေတြးရင္းနဲ႔ပဲ A ၿငိမ့္လူရႊင္ေတာ္ေတြျပက္တဲ့ ျပက္လံုးတခုကို သြားသတိရတယ္။ 

လူရႊင္ေတာ္တေယာက္က ဘုရားစူး၊ မိုးႀကိဳးပြတ္ရပါေစရဲ႕ လို႔ က်ိန္ေတာ့ ေနာက္လူရႊင္ေတာ္တေယာက္ 
က - ဟိတ္ေကာင္ မုိးႀကိဳးပစ္ တယ္လို႔ပဲရွိတယ္၊ မုိးႀကိဳးပြတ္တယ္လို႔ မရွိဘူး ဆုိေတာ့- ပထမ လူရႊင္ေတာ္ 
ျပန္ေျပာလိုက္ပံုက ကိုယ့္လူေရ လွ်ာရွည္မေနနဲ႔။ သိၾကားမင္း မA ားလို႔ သူ႔မိန္းမ သုဇိတာကို ပစ္ခိုင္း 
လိုက္တာ လက္မတည့္လို႔ တည့္တည့္မမွန္ဘဲ ပြတ္႐ံုပြတ္သြားတာတဲ့။ 

A ခုလဲ ႀကံ့ဖြံ႔ကို မုိးႀကိဳးက ပြတ္႐ံုပြတ္သြားလိုက္တယ္ ထင္ပါရဲ႕။ ဒါေၾကာင့္ ဒုႆီလ လို႔ဆိုတဲ့ A ဓမၼမင္း 
ကို A တၱာဟိ A တၱေနာ နာေထာ-ဆုိတဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ A ားကိုး႐ံုမွA ပ ဘယ္သူကမွ ေဘးကလာၿပီး 



မကူႏိုင္ မကယ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ A လြန္ရွင္းေနတဲ့ ကိစၥပါပဲ လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြ သေဘာေပါက္သင့္ 
ၾကပါၿပီ။ 

တခ်ိန္တည္းမွာ စကၤာပူကို မ်က္စိသြားကုၿပီး A ျမင္A ားေကာင္းေကာငး္နဲ႔ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လာတဲ့ 
A မ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီA ဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ Uကၠ႒ႀကီး Uီးတင္Uီးကေတာ့ ေရာက္မဆိုက္ပဲ -တျခားသူေတြကို 
A ားကိုးမေနၾကပါနဲ႔။ A ခု ေဟာ့ဒီ က်ေနာ့္ေရွ ႔မွာ ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ သူေတြ A ားလံုးက တကယ့္ခုိင္မာတဲ့ 
A ဓိက ပင္ရင္း A င္A ားေတြပါပလဲို႔ ေျပာလိုက္တဲ့A သံ ၾကားလိုက္ရပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ သိၾကားမင္း မA ားလို႔ သူ႔မိန္းမကို ပစ္ခိုင္းတာ မပစ္ခိုင္းတာ ေစာင့္မေနၾကဘဲ A ခုလာေတာ့ 
မယ့္ ေရြးေကာက္ပြကဲို ျပည္သူေတြက လံုးဝ လက္မခံေၾကာင္း သိေA ာင္ A င္A ားျပတဲ့သေဘာနဲ႔ မဲသြား 
မေပးဘဲ ကိုယ့္A ိမ္မွာ ကိုယ္ေA းေA းေဆးေဆး ေနလိုက္ၾကပါစို႔-လို႔သာ A ႀကံျပဳလိုက္ရေၾကာင္းပါ။ 

နားဆင္ရန ္
 
 

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူနဲ႔ ႏႊဲမယ့္ပြဲ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး တနလၤာ, 25 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ေရြးေကာက္ပြကဲ နီးသထက္နီးလာၿပီဆိုေတာ့ မဲဆြယ္ပြဲေတြက သူလည္း သူ႔A ထြာနဲ႔သူ၊ ကုိယ္လည္း 
ကိုယ့္A ထြာနဲ႔ကိုယ္ ဆိုသလုိ ႏႊလဲာၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ဒါေတြက ရန္ကုန္ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္မွာပဲ 
ရွိသလားပါပဲ။ Eရာဝတီတိုင္းဘက္၊ ပဲခူးတုိင္းဘက္ လက္လွမ္းမီသေဘာက္ လွမ္းစံုစမ္းၾကည့္ ေတာ့ 
သာယာဝတီဘက္မွာ ႀကံ့ဖြံ႔ဆုိင္းဘုတ္ေတြကို ေဆးနီေတြနဲ႔ ပက္သြားတယ္၊ မမဲေပးေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကို 
လူငယ္ေတြက လုပ္ေနၾကတယ္ ဆိုတာေလာက္ ၾကားရတယ္။ 

ဝင္ေရြးမယ့္ ပါတီေတြဘက္က ေရြးေကာက္ပြနဲဲ႔ပတ္သက္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈ သိပ္မေတြ႔ရဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္။ 
A ထူးသျဖင့္ေတာ့ မဲေပးရမယ့္ ျပည္သူေတြဘက္က ေသြးေA းေနတာပါပလဲို႔ ဆုိတယ္။ ဒါေပမဲ့ A ဲဒီ 
နယ္ဘက္ေတြမွာေတာ့ လက္ရွိA စိုးရရဲ႕ ပါတီျဖစ္တဲ့ ႀက့ံဖြ႔ံက ရြာေတြဆင္းၿပီး ေဟာဖုိ႔ေျပာဖို႔ ရ. ဝ. တ ကို 
လူစုခုိင္းၾကသတဲ့။ ေက်းရြာေတြက ရ. ဝ. တ Uကၠ႒ ေတြဆုိတာကလည္း မ်ားေသာA ားျဖင့္ ကေတာ့ 
စစ္A စိုးရခုိင္းသမွ်ကို လုပ္ခ်င္လွလြန္းလို႔ ၿမိဳ ႔နယ္ေA းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးUကၠ႒ဆီ သံုးေလး ငါးသိန္း 
လာဘ္ထိုးၿပီး Uကၠ႒ရာထူးေလး ဝယ္ထားရတဲ့သူေတြဆုိေတာ့ ေက်ာဘက္ကေန လက္ရွိA စိုးရက 
မိုးတိုးမတ္တပ္ ရပ္ေပးထားတဲ့ ႀကံ့ဖြ႔ံကိုပဲ A ႏိုင္ရ ေစခ်င္မွာေပါ့။ ဒါမွလည္း ေနာက္A စိုးရ တေခတ္မွာ 
ေက်းလက္Uကၠ႒ရာထူးေလး ဘာေလးျပန္ရဖို႔ A လားA လာ ေမွ်ာ္ၾကည့္လုိ႔ရမယ္ မဟုတ္လား။ A ဲဒီ 
A က်ဳိးေလးေမွ်ာ္ၿပီး လူစုေပးေပမယ့္ ရြာကလူေတြက ေဝးေဝးေရွာင္ေနၾကလို႔ ႀကံ့ဖြံ႔ရဲ႕ မဲဆြယ္ပြဲက 
က်ီးနဲ႔ဖုတ္ဖုတ္ပလဲို႔ ဆုိတယ္။ 



ဒါေၾကာင့္လည္း ႀက့ံဖြ႔ံက မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြကို လာဘ္ထိုးတဲ့A ေနနဲ႔ A တိုးမဲ့နဲ႔ ေငြထုတ္ေခ်းၾက 
တယ္။ ေငြေလးဘာေလးမ်ားေပးရင္ လွည့္မ်ားလာၾကည့္မလားဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ လာဘ္ 
ေငြဆုိတာဟာ မမွန္တရားကိုသာ ဝယ္လို႔ရႏိုင္ၿပီးေတာ့ A မွန္တရားကို ေငြနဲ႔ဝယ္လို႔ မရႏိုင္ဘူးဆုိတာ 
ႀကံ့ဖြ႔ံ မသိရွာဘူး။ ေခတ္ၾကပ္ႀကီးထဲမွာ A လူးလူးA လလဲနဲဲ႔ ႐ုန္းကန္ေနၾကရတယ္ဆုိေပမယ့္ ေတာင္သူ 
လယ္သမား၊ ေက်းလက္ျပည္သူေတြက ေရႊလက္နဲ႔ေခၚလည္းမလာ ဆုိတာလို ႀကံ့ဖြံ႔ကို ျပန္ေစာင္း 
ေတာင္မွ မၾကည့္ၾကဘူးလို႔ သတင္းေတြ ၾကားေနရတယ္။ 

ခပ္ေစာေစာပိုင္းတုန္းက ေနျပည္ေတာ္ကလာတဲ့ သတင္းတခုA ရေတာ့ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္ 
ဝန္ႀကီးဝန္ကေလး A ဆင့္ ႀကံ့ဖြံ႔ A ႀကီးတန္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္A ႀကီးA ကႀဲကီးက မိန္႔ခြန္း ေႁခြတယ္ဆုိ 
ပဲ။ A ဲဒီမိန္႔ခြန္းရဲ႕ A ဓိကA ခ်က္က ႀက့ံဖြံ႔ပါတီ ေရြးေကာက္ပြမဲွာ မဲရဖို႔A တြက္လို႔ ဆုိကိုး။ A ဲဒီ 
မိန္႔ခြန္းထမဲွာ ႏိုင္ငံေတာ္A ႀကီးA ကဲႀကီးက ေျပာသတဲ့။ မလဲိုခ်င္ရင္ မီးကေလးဘာေလးလည္း လင္း 
ေA ာင္ လုပ္ေပးၾက၊ လမ္းကေလးဘာေလးလည္း ေကာင္းေA ာင္လုပ္ေပးၾကေပါ့… လုိ႔ -ပါသတဲ့။ A ဲ... 
A ဲဒါနဲ႔ပဲ မဲေရြးခံမယ့္ ဝန္ႀကီးဝန္ကေလး ေတြဆိုတာ A နယ္နယ္A ရပ္ရပ္ ျဖန္႔ဆင္းေျပးၿပီး ေဟာ့ဒီဟာ 
ေလးက A ီေဖကိုယ္တို႔ လုပ္ေပးတာ၊ ေဟာဟုိ႔ဟာေလးကလည္း A ီေဖကိုယ္တို႔ရဲ႕ေစတနာပါန႔ဲ 
လူေယာင္ျပလုိက္ၾကရတာ မနားရဘူးတဲ့။ 

A ဲဒီA ထမဲေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ UီးေA ာင္သိန္းလင္းကေတာ့ ဟုိတုန္းက ကာတြန္းUီးဟိန္စြန္း 
ကာတြန္းထကဲ A ႀကံပိုင္ေသာ ငေခြးဆိုတဲ့ ဇာတ္ေကာင္လို ပိုင္လိုက္ပံုမ်ားေတာ့ ခါေတာ္မီ A လုပ္ခန္႔ 
ပြႀဲကီး ဝွဲခ်ီးၿပီးက်င္းပလုိက္ေလရဲ ႔။ နာဂစ္နယ္ေျမကို ဆင္းၿပီး A လုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြကို ရန္ကုန္ 
မ,တင္လာတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္A လိုက္ စည္ပင္A လုပ္သမားေတြA ျဖစ္နဲ႔ ေန႔စားေငြ တေထာင့္ငါးရာေပးၿပီး 
သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သားေတြA ျဖစ္ ခန္႔လိုက္တယ္။ ထမင္းဖိုး ၇၀၀ ျပန္ႏႈတ္၊ က်န္တဲ့ ၈၀၀ A လုပ္သမား က 
ယူ။ ေနေရးထိုင္ေရးလည္း မပူေစရ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္းေဆး႐ံုေနာက္က သခ်ဳႋင္းေျမထဲမွာ 
တန္းလ်ားေတြ ေဆာက္ေပးတယ္။ ေလာေလာဆယ္ဆယ္လည္း A လုပ္ဆင္းစရာမလိုေသးဘူး။ 
A ိပ္လိုက္စားလိုက္ နားနားေနေန ေနၾကUီး။ ေရြးေကာက္ပြကဲ်ရင္ေတာ့ ေတာင္Uကၠလာပၿမိဳ႕နယ္မွာ 
A ေရြးခံမယ့္သူ႔ကို မထဲည့္-တဲ့။ 

A လုပ္သမားA သစ္ေတြကို ဝန္ထမ္းမွတ္ပံုတင္ ဓာတ္ပံုေတြ႐ုိက္၊ စာရင္းဇယားပံုစံေတြ ျဖည့္ေပးလုပ္ၾက 
ေတာ့ A ခုကတည္းက တခါတည္း မဲေပးၿပီးသား ျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္သြားမွာေပါ့-လို႔ A ဲဒီ ရပ္ကြက္ ရ. ဝ. 
တ က ေျပာသတဲ့။ ဘာပျဲဖစ္ျဖစ္ တေန႔ ေငြရွစ္ရာ စားရိတ္ၿငိမ္း A ိပ္လိုက္စားလိုက္နဲ႔ A သားတင္ရတာပဲ 
ေနေပ်ာ္သားဆုိၿပီး ေနတဲ့သူေတြက ဆက္ေန ေနၾကေပမဲ့ တခ်ဳိ ႔ကေတာ့ ထြက္ေျပးကုန္ၾကတယ္လို႔ ၾကား 
ရတယ္။ လုပ္သက္ရင့္ စည္ပင္သန္႔ရွင္းေရးလုပ္သားတေယာက္ ေျပာတာကေတာ့ A ရင္က တၿမိဳ႕နယ္ 
A တြက္ A လုပ္သမား ၁၅၀ ေလာက္ပထဲားတာ။ A လုပ္လိုခ်င္လို႔ လာေလွ်ာက္တဲ့လူရွိေပမယ့္ ခန္႔တာ 
မရိွခဲ့ဘူးတဲ့။ A ခုလို A ၿပံဳလိုက္ႀကီး ခန္႔လိုက္တာကေတာ့ ေတာ္ေတာ့္ကို ထူးျခားတာပလဲို႔ ေျပာပါတယ္။ 

ဒီေတာ့ တခုလံုးကိုၿခံဳၾကည့္တဲ့A ခါ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူနဲ႔ ျခစားမႈေတြ မုးိလံုးေမွာင္ေနတဲ့ န. A . ဖ ရဲ ႔ 
ေခတ္ပ်က္ေခတ္ဆိုးႀကီးထကဲေန လြတ္ေျမာက္ထြက္ႏိုင္ေလာက္ရဲ႕လို႔ တခ်ဳိ႕လူေတြ ထင္ေနၾကတဲ့ A ခု 



ေရြးေကာက္ပြဟဲာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြ ဗုန္းေပါလေA ာယူသံုးၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူပံုစံနဲ႔ မဲဆြယ္ေနၾက 
တဲ့ ပြဲႀကီးျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျမင္သာလြန္းလွပါတယ္။ 

နားဆင္ရန ္
 
 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဟုတ္၊ ၾကက္ျခင္းလႊတ္ေတာ္ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး A ဂၤါ, 26 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပဖုိ႔ နီးလာပါၿပီ။ ဒီေရြးေကာက္ပဲြဟာ ဘာမ်ားပါလိမ့္။ 

သူတုိ႔က လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တတဲ့ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပဲြလို႔ ဟစ္ေႂကြးေနၾကပါတယ္။ဟုတ္ႏုိင္ပါ့မလား။ 
စU္းစားၾကည့္ၾကပါA ံုး။ ျပည္သူေတြက A စိုးရA ဆက္ဆက္ ေရြးေကာက္ပဲြေတြကို ပံုသဏၭန္မ်ဳိးစံုနဲ႔ ႀကံဳခဲ့ 
ဆံုခဲ့ၾကပါတယ္။ 

ဖ.ဆ.ပ.လ ကာလေရြးေကာက္ပဲြ။ မ. ဆ. လ ႀကီးစုိးတဲ့ကာလ ေရြးေကာက္ပဲြ။ ၿပီးေတာ့ မ.၀.တ ကာလ 
ေရြးေကာက္ပဲြ။ 

ဖ.ဆပ.လ ကာလေရြးေကာက္ပဲြကို ေလးေလာင္းၿပိဳင္၊ ေျခာက္ေလာင္းၿပိဳင္ ေရြးေကာက္ပဲြေတြလို႔ 
ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ေပမဲ့ A တုိက္A ခံ A င္A ားစုေတြရဲ႕A သံေတြက တိတ္ဆိတ္မေနခဲ့ပါဘူး။ က်ယ္က်ယ္ 
ေလာင္ေလာင္ၾကားခဲ့ၾကရတယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရွိခဲ့ၾကတယ္။ A သည္းၾကားက မတဲျပားဆိုတာ 
ျပည္သူေတြရဲ႕ရင္ထကဲ ခံစားခ်က္ပါ။ 

၁၉၆၂ မွာ ဓား..ဓားခ်င္း၊ တုတ္ ..တုတ္ခ်င္းလို႔ ေႂကြးေၾကာ္ၿပးီ ေက်ာင္းသားေတြကိုသတ္၊ 
A လုပ္သမားေတြကို ဖိႏွိပ္ကာ A ာဏာလု ယူခဲ့တဲ့ စစ္A ာဏာရွင္ ဗိုလ္ေန၀င္းရဲ႕ မ. ဆ. လ ေခတ္က 
ေရြးေကာက္ပဲြေတြကေတာ့ A တုိက္A ခံဆိုတာ နတၳိနဲ႔ တေယာက္တည္း ေျပးခဲ့တဲ့ ပဲြေတြပါပဲ။ 

တပါတီA ာဏာရွင္ေA ာက္ ေပးတာယူ ေကၽြးတာစားၾကရတဲ့ဘ၀မွာ ျဖဴ... ဆိုရင္ ျဖဴလိုက္ၾကရတဲ့ လက္
ၫွိဳးေထာင္၊ ေခါင္းၿငိမ့္ လႊတ္ေတာ္။ ပါတာ..ဖတ္ လႊတ္ေတာ္၊ ရာဘာ တံဆိပ္တုံးခတ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ 
ဆုိတာ A ားလံုးသိၾကပါတယ္။ 

ကဲ...ေျပာရA ံုးမယ္။ 

၁၉၉၀ န.၀.တ ေခတ္ကာလတံုးကလည္း ပါတီစံုေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ခဲ့ဖးူေသးတယ္။ A နဲ္A ယ္လ္ဒီ 
ႏုိင္ခဲ့တာ တကမၻာလံုးA သိ။ A ဲဒါကို ဘာလုပ္ထားခဲ့သလဲ။ သူတို႔နဲ႔ မဆိငု္သလို၊ မသိသလို၊ တာ၀န္မရွိ 
သလို ေန ေနၾကတယ္မဟုတ္လား။ 



A ဲဒီတုံးက တာ၀န္ရွိတဲ့ ဗိုလ္ေစာေမာင္ကို သူတို႔ ဘာလုပ္ခဲ့ၾကသလဲ။ ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးရင္ စစ္တန္းလ်ား 
ျပန္မယ္..ဆိုခဲ့လို႔ မဟုတ္လား။ ျငင္းရဲရင္ ျငင္းၾကစမ္းပါ။ A ဒဲီေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကို မသိက်ဳိးကၽြံျပဳေန 
ၾကတာကို ျပည္သူေတြရဲ႕ ႏွလံုးစိတ္၀မ္းမွာ မေက်မခ်မ္း ျဖစ္ေနၾကရဆပဲါ။ 

A ခု လာျပန္ပါၿပီ။၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ-တဲ့။ 

သိပ္မၾကာေတာ့ပါဘူး။ လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္မွာပါ။ A ဲဒီေရြးေကာက္ပဲြဟာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု A ေျခခံ 
UပေဒA ရ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြပါ။ A ဲဒီ A ေျခခံUပေဒ ဘယ္လိုျဖစ္လာခဲ့သလဲ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ 
ဆႏၵသေဘာထားကို ဘယ္လိုေကာက္ယူခဲ့ၾကသလဲ။ A ားလံုးA သိ။ A မည္းကို A ျဖဴေျပာင္းခဲ့တဲ့ A ႀကံ 
A ဖန္နဲ႔ ကလိန္ကက်စ္လုပ္ခဲ့လို႔ နာဂစ္Uပေဒလို႔ တြင္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ 

စစ္A ာဏာရွင္ေခတ္ကာလတေလွ်ာက္လံုး ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈေတြမ်ဳိးစံုနဲ႔ ျပည္သူကို ျပားျပား၀ပ္ေA ာင္ 
စစ္ဖိနပ္ေA ာက္မွာ နင္းထားခဲ့တယ္။ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ တေယာက္လက္တေယာက္ေျပာင္းခဲ့ေပမဲ့ 
ဘာမွ မထူးျခားဘူး။ စစ္A ာဏာရွင္ဟာ စစ္A ာဏာရွင္ပါပဲ။ ေက်ာင္းသားေတြကို သတ္ခဲ့တယ္။ 
A လုပ္သမားေတြကို ႏွိပ္စက္ ၫႇင္းပမ္း သတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေတြဟာ ပံုျပင္မဟုတ္ပါဘူး။ သမိုင္း 
ျဖစ္ရပ္ေတြပါ။ သူတို႔စစ္A ာဏာရွင္ဘ၀ တည္ၿမဖဲို႔ ျပည္သူလက္ထကဲ A ာဏာကို မတရားသိမ္းယူခဲ့တဲ့ 
သမိုင္းျဖစ္ရပ္ကို ႏုိင္ငံတကာက တရား၀င္ A သိA မွတ္ ျပဳလာေA ာင္လို႔ သူတို႔ရဲ႕လိမ္ဆင္A တိုင္း 
လုပ္လုိက္တာျဖစ္တယ္။ 

သူတို႔ရဲ႕ေဒါက္တုိင္ ႀကံ့ဖံြ႔A သင္းကို ႏုိင္ငံေရးA သြင္ေျပာင္း။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက လူ၀တ္လဲ-၀င္A ေရြးခံ 
ၿပီး ကလိမ္ကက်စ္လုပ္ၾကဖို႔ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္ေတြ သံုးၾကတာပါပဲ။ 

A ဲဒီမွာ ငရပဲန္းကို စိန္ပန္းထင္တဲ့သူေတြကထင္ေနၾကေသးတယ္။ ဘာျဖစ္လာမွာလဲ။ ဒီ ေရြးေကာက္ပဲြက 
ျဖစ္လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုတာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဟုတ္ဘူး။ ၾကက္ေတြကို ျခင္းတခုထဲ စုထည့္ထား 
သလိုျဖစ္လာမယ့္ ၾကက္ျခင္း လႊတ္ေတာ္ပါပဲ။ A ဲဒီA ထဲမွာ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလး၊ တိတ္တိတ္ေလး ေနၾကရမွာက 
လဲြၿပီး ဘာမွ မရွိပါဘူး။ 

A င္း…ဒီလုိမေနဘဲ ေထာင္ေထာင္ ေထာင္ေထာင္လုပ္မယ္၊ ဟိုေA ာ္…ဒီေA ာ္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ 
A ဲဒီေကာင္ဟာ ေခါင္းႀကီးၿပီး A ၿမီးရွည္တဲ့ေကာင္…လုိ႔ ဆိုကာ ၾကက္ျခင္းထကဲ ဆဲြထုတ္ခံရၿပီး ဟင္း 
စားA ုိးထဲေရာက္သြားမွာကေတာ့ ႀကိဳတင္ေဟာကိန္းထုတ္ဖို႔ လိုမယ္မထင္ပါဘူး။ 

နားဆင္ရန္ 
 
 
 
 
 



တရားမွ်တမႈရွိမရွိ ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကစို႔ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး ဗုဒၶဟူး, 27 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ေရြးေကာက္ပဲြလို႔ဆိုလုိက္တုိင္း ဒီမုိကေရစီA တြက္လုိ႔ ယံုရမွာလား။ ဒီမုိကေရစီတရပ္ကို ေျပာင္းဖို႔ဆုိတုိင္းလဲ ေရြးေကာက္ 

ပဲြက်င္းပၿပီးမွ ၿပီးျပည့္စံုမွာတဲ့လား။ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီကို Uီးတည္တာနဲ႔ပဲ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတုိင္း မ်က္စိစံုမွိတ္ 

ယံုစရာမလုိပါဘူး။ က်င္းပေပးမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ တရားမွ်တရဲ႕လား၊ လြတ္လပ္သန္႔ရွင္းမႈ ရွိရဲ႕လား။ ဆန္းစစ္ၾကည့္ 

သင့္တာေပါ့။ 

ေA ာက္တိုဘာ ၈ ရက္၊ ညပိုင္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားA စီA စU္ကေန ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီရဲ႕ မဲဆြယ္ေဟာေျပာမႈမွာ ယင္းတို႔ပါတီရဲ႕ 

A ေထြေထြA တြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဌးUီးကိုယ္တိုင္ ေျပာသြားတာေလး ၾကည့္ၾကရေA ာင္ဗ်ာ။ 

က်ေနာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဟာ ၁၇ ႏွစ္နီးပါး ျပည္သူမ်ားရဲ႕A က်ဳိးကို ျပည္သူမ်ားနဲ႔A တူ ၀ိုင္း၀န္း 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးA သင္းႀကီးကို A ေမြခံ၊ A ေျချပဳၿပီး ဖဲြ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္လို႔ 

ဆိုထားပါတယ္။ ဒီA ေျခA ေနကိုၾကည့္ရင္ ႀကိဳတင္ႀကံစည္ၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေရြးေကာက္ပဲြတခုကို Uီးတည္ၿပီး 

ျဖတ္သန္းလာခဲ့တဲ့ မဟာမဲဆြယ္ကာလရွည္ႀကီးပါ။ 

ဒါဟာ ေတြးၾကည့္စရာေတာင္ မလိုဘဲ ရွင္းေနပါတယ္။ ငါတုိ႔ကေတာ့ ေA းေA း ေဆးေဆးပဲ၊ လုပ္စရာရွိတာေတြကို 

Uပေဒနဲ႔ညီတာ မညီတာ A ေရးမစိုက္ဘူး။ တရားတာ၊ မတရားတာA ပထား၊ ႏိုင္ငံေတာ္A ာဏာ၊ ေငြ၊ ယာU္၊ A ေဆာက္ 

A Uီး၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ပံုေA ာသံုးၿပီး လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီေဟ့။ လာထား- ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔။ မင္းတို႔ေတြကေတာ့ 

ႀကိဳးစားၾကည့္ၾကA ံုးေပါ့ကြာ…လို႔ ဒီမိုကရက္တစ္A င္A ားစုေတြကို ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္မႈမ်ဳိးနဲ႔ေပါ့။ 

ဟုတ္ပါတယ္။ ႀကံ့ဖံြ႔ေတြ ဘာေတြလုပ္ထားၿပီးၿပီလဲ၊ ၾကည့္ၾကရေA ာင္။ 

၁။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ A ဖြဲ႔၀င္A င္A ားေတြကို A ဓမၼနည္းေတြနဲ႔ သိမ္းသြင္းၿပီးသြားပါၿပီ။ 

၂။ A ဖဲြ႔၀င္ေတြကိုလည္း A ဖဲြ႔A ေပၚ၊ ပါတီA ေပၚ သစၥာမေဖာက္၊ ျပန္ၿပီးမလွန္ရဲေA ာင္ နည္းမ်ဳိးစံုသံုးၿပီး A ပိုင္ခ်ဳပ္၊ ကတိ 

က၀တ္ေတြနဲ႔ ခ်ည္ေႏွာင္တုပ္ထားၿပီးပါၿပီ။ Uပမာ- A တုိးနည္းနည္းနဲ႔ေငြေခ်းတာေတြ၊ တယ္လီဖံုး၊ ေျမကြက္၊ စီးပြားေရး 

လုပ္ပိုင္ခြင့္…စတာေတြေပါ့။ 

၃။ ႀကိဳတင္မဲေတြကိုလည္း သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ယူၿပီးသြားပါၿပီ။ Uပမာ- ၀န္ထမ္း၊ ပါတီ၀င္၊ A မႈA ခင္းျဖစ္ေနသူမ်ား၊ တရားမ၀င္ 

စီးပြားေရးသမားမ်ား၊ ယင္းတုိ႔ရဲ႕ A လုပ္သမားမ်ား၊ စစ္A စိုးရနဲ႔ ႏွစ္ရွည္စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားနဲ႔A တူတကြလုပ္ေနၾကတဲ့ 

ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၊ ယင္းကုမၸဏီႀကီးေတြရဲ႕ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ရပ္ကြက္A ာဏာပိုင္A ဖဲြ႔၀င္မ်ား၊ ရာA ိမ္မွဴး၊ ဆယ္A ိမ္မွဴးမ်ား၊ 

ယင္းတို႔နဲ႔မကင္းႏိုင္တဲ့တရားမ၀င္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ A ရက္ပုန္းဆိုင္၊ ခ်ဲဒိုင္၊ ခ်Aဲ ေရာင္းသမားမ်ား၊ ဇယ္ခံုမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ 

ကြက္မ်ားရွိ ေန႔စU္ဒိုင္ခံကစားေနၾကေသာ တရားမ၀င္ဖဲ၀ိုင္းရွိA ိမ္မ်ား၊ A ခုျပည္တြင္းမွာျပန္႔ႏွ႔ ံေနတဲ့ ေနာက္ဆံုးသတင္း 

ေတြA ရ စစ္တပ္တခုလံုးကိုေတာင္ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီကို မဲေပးဖို႔ လွ်ဳိ႕၀ွက္A မိန္႔ထုတ္ ညႊန္ၾကားၿပီးသြားပါၿပီဗ်ာ။ မယံုမရွိ 

ၾကပါနဲ႔။ 



၄။ ျပည္သူေတြက တခနဲက္ေထာက္ခံခဲ့တဲ့ ေထာက္ခံေနဆဲျဖစ္တဲ့ A ဲန္A ယ္လ္ဒီကိုလည္း ေရြးေကာက္ပဲြမ၀င္ႏိုင္ေA ာင္ 

ကလိန္ေစ့ျငမ္းဆင္ၿပီးပါၿပီ။ 

၅။ A နာဂတ္ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စU္မွာလည္း စစ္A ာဏာရွင္သက္ဆိ္ုးရွည္ဖို႔ ေရးဆဲြျပဌာန္းထားတဲ့ A ေျခခံUပေဒကို ဆန္႔က်င္ၿပီး 

ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔A ခြင့္A ေရးေတြျပည့္ျပည့္၀၀ရွိမယ့္ A ရပ္ဘက္လူ႔A ဖဲြ႔A စည္းတရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ျပည္သူခ်စ္တဲ့ 

ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ေထာင္သြင္းA က်U္းခ်ထားၿပီးပါၿပီ။ 

၆။ ယွU္ၿပိဳင္ဘက္ပါတီေတြကိုလည္း A ေရA တြက္နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေA ာင္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရးခြင္တခုလံုးမွာလည္း 

A ၾကပ္A တည္းေပါင္းစံုနဲ႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေစေA ာင္ ေကာ္မရွင္Uပေဒေတြနဲ႔ A စီA စU္တက် ကန္႔သတ္ထားခဲ့ၿပီး ပါၿပီ။ 

၇။ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ သူတို႔ကို ႏုိင္သြားမယ့္ ပါတီေတြ၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြကိုလည္း ဖဲြ႔စည္းခြင့္၊ ပါ၀င္ခြင့္မရေA ာင္ 

ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ Uပမာ- ကခ်င္တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ေဒါက္တာတူးဂ်ာ။ 

ဒီA ခ်က္ေတြA ျပင္ က်န္ေတာင္က်န္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ကိုင္း- ဒီA ေျခA ေနေတြဟာ ဒီကေန႔ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္စU္ရဲ႕ ပက 

တိA ရွိတရားေတြပါ။ ဒီA ေျခA ေနေတြကို ဘယ္သူေတြက ခင္းက်င္းစီမံခဲ့ပါသလဲ။ ရွင္းေနပါၿပီ။ ဘယ္A ဖဲြ႔ကို၊ ဘယ္ပါတီ 

ကို A နာဂတ္A စိုးရA ျဖစ္ ပံုေဖာ္ေနသလဲဆိုတာ ျမင္ေလာက္ပါၿပီ။ A ဲဒီေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပဲြဟာ လြတ္လပ္ၿပီး 

တရားမွ်တပါရဲ႕လား၊ သန္႔ရွင္းပါရဲ႕လား။ ဒီေမးခြန္းကို ေျဖမယ္ဆိုရင္ လူတိုင္းရဲ႕Uီးေႏွာက္နဲ႔ စU္းစားဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းA ရ 

ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပဲြကို A သိA မွတ္ျပဳစရာ၊ လက္ခံစရာ မလိုေတာ့ဘူးလို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ 

နားဆင္ရန္ 
 

သခ်ာၤပုစာၦ မဟုတ္ သီA ုိရီ ထုတ္စရာမလိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရး 

By ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး ၾကာသပေတး, 28 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ပစၥကၡA ေျခA ေနကေန A ရင္စေျပာခ်င္ပါတယ္။ စစ္A စိုးရဘက္က မတရားတာကေတာ့ ဘာမွေျပာေန 

စရာမလိုပါဘူး။ A ခု ဒီမိုကရက္တစ္A င္A ားစု ဆိုတာကေရာ ေလာက္ေလာက္လားလား ရွိပါရဲ႕လား။ ဒါေတာင္ A ခ်င္း 

ခ်င္း သံသယေတြ၊ ဇာတ္႐ႈပ္ေတြနဲ႔ပါ။ ဒီA ေျခA ေနျဖစ္ေA ာင္ ဘယ္သူ ဖန္တီးထားတာလဲ။ A ေျဖက ရွင္းရွင္းေလး။ 

ဒီလူ ဒီသေဘာထားရွိတယ္၊ ဒီလုိလုပ္လုိက္႐ံုဆိုတာမ်ဳိး… ဒီလူေတြ ဗိုက္ဆာေနတာ A စာေကၽြးလိုက္႐ံုပါပဲေပါ့။ A ခု 

A ေမရိကန္ဘက္က ေလသံေျပာင္းလာတယ္လို႔သိရတယ္။ ဒါ့A ျပင္ ျပည္ပA င္A ားစုေတြA တြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေတြ 

ေတာင္ A ခက္ေတြ႔ရ ေတာ့မေယာင္ ၾကားရတယ္။ ဒါေပမဲ့ A ခက္A ခဲေတြၾကားမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနလာတာ ၾကာၿပီမို႔ 

သန္းေကာင့္ထက္ ညမနက္ ေတာ့ပါဘူးလို႔ ဆိုၾကသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ 

ျပည့္A င္A ား ျပည္တြင္းမွာရွိတယ္ ဆိုတဲ့ဆို႐ိုးလိုပဲ။ ျပည္တြင္းကလူေတြက ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာမွာရွိပါတယ္။ ျပည္ပမွာ 

ရပ္တည္ၿပီး ျပည္တြင္းA ေျခA ေနနဲ႔ မ်က္ေျချပတ္၊ ကိုယ့္ဘာသာA တြက္ကိုယ္ပဲ လုပ္ေနၾကတဲ့သူေတြ နည္းသြားပါၿပီ။ 



တကယ္ေတာ့ ျပည္ပမွာလုပ္ေနၾကတဲ့သူေတြက သံတမန္A ဆင့္ေလာက္ပဲရွိေတာ့တယ္ဆိုတာ ရွင္းပါတယ္။ A ခု ျပည္ 

တြင္းမွာေရာ ဘယ္လုိပါလဲ။ 

ေျပာရရင္ A တုိက္A ခံA င္A ားစုေတြ A ားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ရွိေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔လံုၿခံဳေရးA ရ 

A စုA ဖြဲ႔ တခုနဲ႔တခု ခ်ိတ္ဆက္မမိ ျဖစ္ေနတာမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ဒါမွမဟုတ္ ဒီမိုကေရစီA ေရးမွာ ေရွာ့႐ိုက္ 

တာမ်ဳိးပဲ လုိA ပ္တယ္လို႔ ယူဆသူေတြရွိေနပါတယ္။ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ သမိုင္းေနာက္ခံကိုၾကည့္ရင္ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထား 

တာမ်ဳိး A တိတ္က ရွိေကာင္းရွိခဲ့ေပမဲ့ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ျပင္ဆင္မႈမလုပ္ႏုိင္တာမ်ဳိး ရွိေနပါတယ္။ ဒီA ေျခA ေနဟာ စစ္A စိုး 

ရA တြက္ A ားသာခ်က္ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီမိုကရက္တစ္ A င္A ားစုေတြဟာ လူသစ္ေတြကလဲြလို႔ လူေဟာင္းေတြဟာ ဘယ္လိုA ေနA ထားဆိုတာ A တြင္းသိ၊ 

A စင္းသိ သိၿပီး ေလာက္ပါၿပီ။ လက္တဲြလို႔ ရႏိုင္သလား၊ မရႏုိင္သလားဆိုတာလည္း သိေနေလာက္ပါၿပီ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ 

ေလွ်ာ့မတြက္ဘဲ Lead လုပ္ႏိုင္ရင္ လုပ္ၿပီး Work နဲ႔ A ေသA ခ်ာဆဲြၿပီး လုပ္သင့္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ End Game A တြက္ 

လုပ္သင့္လိုက္ထိုက္တဲ့A ခ်ိန္မွာ A ခ်ဳိ႕ယူဆသလို Shock ေပါင္းမ်ားစြာ ဖန္တီးဖို႔ လိုA ပ္ပါတယ္။ A ဲဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ 

ေတာ္လွန္ေရး A ဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေနၾကသူေတြA တြက္ A ကြက္ဆုိက္သြားဘြယ္ရွိပါတယ္။ A ခု 

ဆိုရင္ စစ္A စိုးရဘက္က ယံုၾကည္ခ်က္A ျပည့္နဲ႔ A ခုိင္A မာ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္မယ္လို႔ စီမံထားပါတယ္။ 

ဒီေရြးေကာက္ပဲြဟာ စစ္တပ္A ာဏာရွင္ေတြA တြက္ ဘ၀၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား၊ လံုၿခံဳမႈ၊ A ာမခံမႈေတြA တြက္ စီမံထားတဲ့ 

A ခင္းA က်င္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ A ခုA ခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရး Space ေတြ၊ A ေရႊ႕ေတြေျပာေနၾကတဲ့ စုန္းျပဴးေတြဟာ ဒါေတြကို 

ေရႊ႕ဖို႔ ေနရာမရွိပါဘူး။ သခ်ၤာ တြက္ေနၾကတဲ့ဆရာႀကီးေတြ၊ သီA ိုရီထုတ္ေနၾကတဲ့ဆရာႀကီးေတြကေတာ့ သူတို႔ဖာသာ 

သူတို႔ တြက္ခ်က္ သီA ုိရီ ထုတ္ေနၾကမွာပါ။ 

ႏုိင္ငံေရးဆိုတာ သခ်ၤာပုစာၦမဟုတ္သလို သီA ိုရီ တြက္ခ်က္ထုတ္လုပ္လို႔ရတဲ့ နယ္ပယ္မဟုတ္ပါဘူး။ ရွင္းရွင္းေလးပါ။ 

ႏိုင္ငံေရးဟာလည္း A မွန္က ရွင္းရွင္းေလးပါ။ ညစ္တတ္တဲ့စစ္၀ါဒီေတြေၾကာင့္ မလိုတမ်ဳိး လုိတမ်ဳိးလုပ္ရင္ ျပည္သူလူထု 

တရပ္လံုးဟာ A က်U္းသားျဖစ္ေနခဲ့တာမို႔ မေျပာရဲ မဆိုရဲ မလုပ္ရတဲာေတြ ရွိသလို စား၊ ၀တ္၊ ေနမႈ ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ 

ခုိင္းၿပီး ေန႔စU္ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရးA တြက္ ႐ုန္းကန္ ခုိင္းထားေတာ့ A ေၾကာက္တရားနဲ႔ ဆင္ျခင္တံုတရားမဲ့မႈေA ာက္မွာ 

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနလာခဲ့တာမို႔ ဘာဆိုဘာမွ မစU္းစား၊ မဆံုးျဖတ္ရဲတဲ့ A ေျခA ေနမွာ ရွိပါတယ္။ 

 

စU္းစားဆံုးျဖတ္တတ္တဲ့ A ေျခA ေန ရွိတဲ့သူက်ျပန္ေတာ့လည္း မေျပာရဲ၊ မဆိုရဲ၊ မလုပ္ရတဲဲ့A ေျခA ေနမွာ ရွိပါတယ္။ 

ဒါကို Uပမာ ျပဳရရင္ ႏုိင္ငံေရးမပါေၾကး..ဆိုတဲ့ A ရပ္သံုး ဗန္းစကားက သက္ေသခံေနပါတယ္။ A ခုA ခ်ိန္ဟာ စပ္ကူး 

မတ္ကူး ကာလပါပဲ။ A ဲဒီကာလမွာ ေပၚေပါက္လာမယ့္ A ေနA ထားရွိသလို စစ္A စိုးရဘက္က ေကာဠဟလနဲ႔ တန္ျပန္မွာ 

လည္း ရွိပါတယ္။ A ဲဒီလို A ေျခA ေနမ်ဳိးမွာ ကိုယ့္ဘက္က ဘာလုပ္ႏိုင္မလဲ၊ ဘာလုပ္လို႔ ရမလဲ၊ A ခြင့္A လမ္းကို ဘယ္ 

လိုဖန္တီးႏိုင္မလဲဆိုတာကို တြက္ခ်က္ ေစ့ငုဖို႔လိုပါ တယ္။ ရွင္းေနတာကို ေပရွည္ခ်င္တဲ့သူေတြA တြက္ မေျပာလိုပါဘူး။ 

ဘယ္A ခ်ိန္မဆို သူ႔ဘက္ ကိုယ့္ဘက္ A ားနည္းခ်က္၊ A ားသာ ခ်က္ရွိတာပါပဲ။ 

A ခြင့္A ေရးေပၚလာတာကိုမွ မဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေျပာစရာမရွိေတာ့ပါဘူး။ A ခုA ခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံတကာA ခင္းA  

က်င္း ဘယ္လိုပဲ ေျပာင္းေျပာင္း၊ ျပည္တြင္းA င္A ားစုေတြ A ာ႐ံုေထြျပားစရာ A ေၾကာင္းမရွိပါဘူး။ လုပ္စရာရွိတာ လုပ္႐ံု 

ပါပဲ။ 

နားဆင္ရန္ 



ေရြးေကာက္ပဲြကို ေက်ာခုိင္းပါ 

By ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး ေသာၾကာ, 29 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ျမန္မာျပည္မွာ ၀မ္းနည္းေၾကကဲြစရာေကာင္းၿပီး နာမည္ဆိုးနဲ႔ေက်ာ္ၾကားတ့ဲ ေန႔ရက္ေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၇၊ ၇၊ ၆၂ မွာ 

စစ္A ာဏာရွင္ေတြက ေက်ာင္းသားA ေရး ေတာင္းဆိုဆႏၵျပေနၾကတဲ့ေက်ာင္းသားေတြကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္ၿပီး သမိုင္း၀င္ 

ေက်ာင္းသားသမဂၢ A ေဆာက္A A ံု ကို ၿဖိဳခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ဴလိုင္ ဆဲဗဲန္း ဆိုၿပီး A သိA မွတ္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ 

၆၊ ၆၊ ၆၄ သေဘၤာက်င္းA လုပ္သမားေတြက လုပ္ငန္းခြင္သာယာေရး၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရး၊ လုပ္ခလစာတုိးျမႇင့္ေရး 

စတဲ့ A လုပ္သမား A ခြင့္A ေရးေတြA တြက္ Uပေဒေဘာင္A တြင္းက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုၾကတာကို A ာဏာရွင္တျဖစ္လဲ 

မ.ဆ.လ A စိုးရက ရက္ရက္စက္စက္ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့လို႔ A လုပ္သမား A ေျမာက္A ျမားေသဆံုးခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဇြန္A  

ေရးA ခင္းလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ 

၂၄ ရက္၊ ၁၂ လ၊ ၇၄ မွာ ကုလသမဂၢ A ေထြေထြA တြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Uီးသန္႔ရဲ႕ စ်ာပနA ခမ္းA နားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 

ထိုက္ထိုက္တန္တန္ လုပ္မေပးတဲ့A တြက္ ေက်ာင္းသားထုက မေက်မနပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ Uီးသန္႔႐ုပ္ကလာပ္ထားရွိဖို ႔ 

ထိုက္တန္တဲ့ေနရာ တေနရာရရွိေရးကို ေက်ာင္းသားထုက Uီးစီးၿပီး ေတာင္းဆို တိုက္ပဲြ၀င္ပါတယ္။ A ဲဒီမွာလည္းပဲ 

ဗိုလ္ေန၀င္းစစ္A ုပ္စုက လက္နက္နဲ႔A ၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခဲြခဲ့လို႔ ေက်ာင္းသားA မ်ားA ျပားေသဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ Uီးသန္႔A ေရးA  

ခင္းလို႔ ေျပာဆုိေလ့ရွိပါတယ္။ 

A ဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ၇၆ မႈိင္းရာျပည့္၊ ေနာက္ၿပီး ကမၻာေက်ာ္ ၈ ေလးလံုး A ေရးေတာ္ပံု၊ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး 

ဒီ A ေရးA ခင္းေတြ A ားလံုးဟာ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ A လြန္စိတ္ထိခိုက္စရာေကာင္းတဲ့ နာမည္ဆိုးနဲ႔A သိမ်ားတဲ့ ေန႔ရက္ 

ေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ ျငင္းခ်က္မထုတ္ႏိုင္ပါဘူး။ 

မၾကာခင္မွာ ျမန္မာျပည္မွာ နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားမယ့္ သမိုင္း၀င္ေန႔ရက္တရက္ ေရာက္လာပါေတာ့မယ္။ 

က်ေနာ္A ခုေလာက္ေျပာလုိက္ရင္ A ားလံုးရဲ႕A ေတြးမ်က္၀န္းထဲမွာ သိပ္မေ၀းလွေတာ့တဲ့ ရက္စဲြတခုကို ေျပးျမင္ေနၾကၿပီ 

ဆိုတာ က်ေနာ္ သိပါတယ္။ ေသခ်ာပါတယ္။ A ားလံုးသိၾကတဲ့ ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔၊ ေရြးေကာက္ပဲြေန႔၊ နာမည္ဆိုးနဲ႔ 

ေက်ာ္ၾကားမယ့္ေန႔။ ဘာေၾကာင့္ နာမည္ဆိုးလို႔ သတ္မွတ္ရသလဲဆိုတာ က်ေနာ္ ဆက္ေျပာပါမယ္။ 

A ခုက်င္းပမယ့္ေရြးေကာက္ပဲြဟာ စစ္A ုပ္စုရဲ႕ တရားမ၀င္A ာဏာကို တရား၀င္A ာဏာ ျဖစ္ေA ာင္လုပ္မယ့္ ပြဲပါ။ ၂၀၀၈ 

ဖဲြ႔စည္းပံုထကဲ ဘယ္စာမ်က္ႏွာကို လွန္လိုက္လွန္လိုက္၊ စစ္A ာဏာရွင္တရား၀င္ျဖစ္ေရးA တြက္ စာတေၾကာင္းျဖစ္ျဖစ္၊ 

တပိုဒ္ျဖစ္ျဖစ္ေတြ႔ရမွာပါ။ ဖဲြ႔စည္းပံုမွာ ထင္တုိင္းျခယ္လွယ္လို႔ရေA ာင္ ေရးထားသလို A ျပင္ကလုပ္ရပ္ေတြမွာလည္း ထင္ 

တိုင္းျခယ္လွယ္ၿပီးလုပ္ေနတာပါပဲ။ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္A ႀကီးA ကဲေတြ၊ ၀န္ႀကီး ၀န္ကေလးေတြUီးေဆာင္တဲ့ ႀကံ့ဖံြ႔ပါတီဟာ 

ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြေတြကိုသံုးၿပီး မဲဆြယ္စည္း႐ံုး ေရးေတြ လုပ္ေနၾကတာေတြဟာ မၾကားခ်င္မျမင္ခ်င္A ဆံုးပါ။ 

သူတို႔ပါတီနဲ႔ယွU္ၿပီး ဘယ္ပါတီမွာ စည္း႐ံုးေရးမဆင္းႏိုင္ပါဘူး။ ဆင္းစရာ ရံပံုေငြလည္း မရွိၾကပါဘူး။ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာ 

ေ၀ဖို႔ေတာင္ ရြက္ေရေလး ၅ ေထာင္၊ ၆ ေထာင္႐ိုက္ၿပီး ေ၀ၾကရတာပါ။ ႀကံ့ဖံြ႔လို သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီးမ႐ိုက္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ တခုရွိတာ 



က ေငြေတြ ဗံုးေပါလေA ာ သံုးၿပီး စည္း႐ံုးေနေပမဲ့ ျပည္သူA မ်ားစုက လက္မခံၾကပါဘူး။ A ာဏာေတြ၊ ဖိA ားေတြသံုးၿပီး 

ေရြးေကာက္ပဲြA ႏိုင္ရေရးA တြက္ ဘနဖူး သိုက္တူးရ တူးရဆိုတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ဳိးလုပ္ေနၾကတာကို လူထုက မႀကိဳက္ပါဘူး။ 

ခက္တာက မႀကိဳက္တာကို ဆန္႔က်င္လို႔မရေA ာင္ A ဘက္ဘက္က ဖိႏွိပ္ထားတာပါပဲ။ 

Uပမာ ဆိုပါေတာ့- ၀န္ထမ္းေတြက မိမိမဲေပးရမယ့္မဲ႐ံု၊ မစဲာရင္းA မွတ္ စတာေတြဟာ မိခင္ဌာနေတြကို တရား၀င္ 

A ေၾကာင္းၾကားရပါတယ္။ A ဲဒီလိုလုပ္လိုက္တဲ့A တြက္ ဒီ၀န္ထမ္း မဲေပးတယ္၊ မေပးဘူးဆိုတာကို ဌာနကသိရေA ာင္ 

လုပ္လိုက္တာပါပဲ။ ဒီျဖစ္ရပ္ကို ၾကည့္႐ံုနဲ႔တင္ လြတ္လပ္မႈမရွိဘူး။ ဒီမိုကေရစီမက်ဘူး။ တရားမွ်တမႈမရွိဘူးဆိုတာ သိသာ 

ေနပါတယ္။ ဒီလိုေရြးေကာက္ပဲြမ်ဳိးကို ေA ာင္ျမင္ျဖစ္ေျမာက္ေA ာင္ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေနတဲ့ပါတီေတြကို တခုေလာက္ေျပာခ်င္ 

ပါတယ္။ 

လူထုလက္ခံယံုၾကည္ျခင္းမရွိတဲ့၊ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲကို ေက်ာခုိင္းလိုက္ပါ။ ဒါဆိုရင္ ျမန္မာျပည္မွာ နာမည္ 

ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားမယ့္ ေန႔တေန႔ကို တားဆီးၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။  

နားဆင္ရန ္

တခုတည္းေသာ လမ္းမဟုတ္ 

By ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး စေန, 30 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ဒီကေန႔ ပါတီေတြရဲ႕A ေနA ထားက A မ်ားစုက လူထုနဲ႔ထိေတြ႔ႏိုင္ဖို႔A တြက္ မီဒီယာေတြေပၚမွာ A ားျပဳေနရတယ္။ A ထူး 

သျဖင့္ မီဒီယာေတြထဲမွာ ဂ်ာနယ္ေတြကို A ားျပဳေနရတယ္ဆုိေတာ့ လူထုနဲ႔ထိေတြ႔ႏိုင္တဲ့A ခြင့္A လမ္း A င္မတန္နည္း 

တယ္။ ေနာက္ နယ္ေတြဆင္းၾကတဲ့A ခါမွာလည္း တိုေတာင္းတဲ့A ခ်ိန္ကာလA တြင္းမွာ လူထုက ေကာင္းေကာင္း မသိ 

ေသးဘူး။ ဒီA ေနA ထားမ်ဳိးနဲ႔ မၾကာခင္ရက္ပိုင္းA တြင္းမွာ ေရြးေကာက္ပဲြကို ျဖတ္သန္းရေတာ့မယ္။ 

ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဒီမိုကေရစီ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားတဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ ျဖတ္ကို ျဖတ္သန္း 

ရေတာ့မွာ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ လက္ရွိကလည္းပဲ မ.ဆ.လ ေခတ္တုံးကလည္း ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒ ေခတ္စားတဲ့A ခ်ိန္မွာ 

ဆိုရွယ္လစ္ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ၿပီးေတာ့ စစ္တပ္က ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့တာပဲ။ လက္ရွိလည္း ဒီမုိကေရစီ မ်က္ႏွာဖံုး 

စြပ္ ထားတာ A ထင္A ရွားပဲ။ 

A ဲသလို လက္ေA ာက္မွာလုပ္ရတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္တာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြရဲ႕ ဟိုမွာဘက္ေတြကိုပါ ထည့္သြင္း 

စU္းစားထားဖို႔ လိုတယ္။ ၂၀၀၈ A ေျခခံUပေဒမွာလည္း ႏိုင္ငံသားA ခြင့္A ေရးက႑ဆိုတာ ေရးဆြဲထားတာပါတဲ့A တြက္ 

A ဲဒီ A ခြင့္A ေရးေတြကို A စဲြျပဳၿပီးေတာ့မွ လြတ္လပ္စြာ သင္းပင္းဖဲြ႔စည္းခြင့္တို႔၊ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္တို႔၊ 

လြတ္လပ္စြာ စီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵျပခြင့္တို႔ စတဲ့ ဒီA ခ်က္A လက္ေတြကို ေရြးေကာက္ပဲြA လြန္ ဟိုဘက္မွာေတာ့ 

ဒီဟာေတြကို A ရA မိ ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔လိုတယ္။ 



A ဲဒီေတာ့ ဒီ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ပန္းတုိင္မဟုတ္ဘူး၊ လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ A ၾကပ္A တည္း 

A ားလံုးကို ေျဖရွင္း ေပးႏိုင္တဲ့ တခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာေတာ့ A ားလံုးသေဘာေပါက္ဖို႔လိုတယ္လို႔ 

က်ေနာ္တို႔ျမင္တယ္။ 

A ဲဒီေတာ့ A ခုလက္ရွိေတြ႔ေနရတဲ့A ေနA ထားက ျခေသၤ့နဲ႔စပါးႏွံမဟုတ္ရင္ၿပီးေရာ ဆုိၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တို႔ ဒီမုိကရက္ 

တစ္A င္A ားစု လို႔ ယူဆရတဲ့ ဒီဘက္က ပါတီA မ်ားစုကို ျပည္သူေတြက မဲေပးခ်င္တယ္။ 

ေပးခ်င္ေသာ္လည္းပဲ ပါတီေတြက A ခ်ိန္တိုေတာင္းတဲ့A တြင္းမွာ ပါတီေတြဖဲြ႔၊ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြေရြးခ်ယ္၊ ကိုယ္စား 

လွယ္ေလာင္းေတြ A ျမန္ရွာဆိုေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြထကဲလည္း တကယ့္ ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္းေတြ၊ 

တင္းျပည့္ က်ပ္ျပည့္ ႏိုင္ငံေရး သမားေကာင္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက မပါလာဘူး။ A လ်U္းသင့္ရာကို ေရြးေကာက္ပဲြ 

၀င္ႏိုင္မယ့္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို A ျမန္ ရွာေဖြရတဲ့A တြက္ သူတို႔ကိုယ္ႏႈိက္က ႏိုင္ငံေရးA ရည္A ခ်င္းA ားျဖင့္ A ားနည္း 

ေနတဲ့A တြက္ ဒီမုိကရက္တစ္A င္A ားစုလို႔ ယူဆရတဲ့ ဘက္မွာလည္း ဒီလို ရွိေနတယ္။ 

လူထုကို တကယ့္ကို Leadership လုပ္ႏိုင္မယ့္ A ေနA ထားမ်ဳိးေတြ A ားနည္းေနတာ ေတြ႔ရတယ္။ 

ေနာက္တခ်က္က ေရြးေကာက္ပဲြရဲ႕ ဟိုဘက္၊ ေရြးေကာက္ပဲြA လြန္မွာ ႀကံဳေတြ႔ရမယ့္ ရင္ဆိုင္ရမယ့္A ေနA ထားေတြနဲ႔ 

ပတ္သက္လို႔ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း၊ ျပတ္ျပတ္သားသား ဒီကေန႔ ၀င္ေရာက္ယွU္ၿပိဳင္မယ့္ ပါတီ 

A ဖဲြ႔A စည္းေတြက A သံေတြကို လူထုကို ခ်ျပထားတာမ်ဳိးေတြ A င္မတန္နည္းေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။ 

ေနာက္သူတို႔မွာလည္း တိက်မွန္ကန္တဲ့ A စီA စU္မ်ဳိးေတြ ကိုင္စဲြထားမယ္လို႔လည္းထင္ရတာ A င္မတန္ A ားနည္း 

တယ္။ ဆုိေတာ့- ဟိုဘက္ကိုပါ တခါတည္းျပင္ဆင္ထားဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ A ေျပာင္းA လဲဆိုတာက ေမွ်ာ္လင့္ 

သလို မျဖစ္လာေတာင္မွ ျဖစ္လာတဲ့A ခ်က္A လက္ေတြေပၚမွာ ကုိယ့္ဘက္က ခုိင္မာတဲ့သေဘာထားတဲ့၊ ခိုင္မာတဲ့ 

ျဖတ္သန္းမႈ A စီA စU္မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္ထပ္Uပေဒေတြ၊ ေနာက္ထပ္A မိန္႔ေတြေA ာက္မွာပဲ  ဒီလိုပဲ ေခါင္း႐ႈပ္ 

သြားၾကရလိမ့္မယ္။ 

ဒီေရြးေကာက္ပဲြမွာေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ကေတာ့ A လိုA ေလွ်ာက္ကို တခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာဆိုလို႔ရွိရင္ ယွU္ၿပိဳင္ဘက္မရွိ 

သူတို႔က ေနရာေတြ ရထားၿပီးသားျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ A မ်ားစုကေတာ့ သူတို႔ပဲ ရဖို႔ရွိတယ္။ 

သို႔ေသာ္ ကိုယ့္A င္A ားစုေတြကလည္း မေမွ်ာ္လင့္ဘနဲဲ႔ လူထုက က႐ုဏာမဲနဲ႔ လူထုက သူ႔ရဲ႕ဆႏၵတခုကိုေတာ့ ေဖာ္ထုတ္ 

ခ်င္လိမ့္မယ္။ A စိတ္ A ပိုင္းတခုကိုေတာ့ လူထုA သံကိုေတာ့ ေတြ႔ရလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ဒီA ေပၚမွာ ပဲြၿပီး ၿပီးေရာ 

ဆိုတာမ်ဳိး သေဘာမထားဘဲနဲ႔ တကယ့္ရင့္က်က္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားA ျဖစ္ လူထုကို Uီးေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီး 

ေတြA ျဖစ္ A သြင္သ႑န္ေျပာင္းၿပီးေတာ့မွ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ဘို႔ လိုပါတယ္။ 

လက္ရွိ၀င္ေရာက္ယွU္ၿပိဳင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ျပတ္ျပတ္သားသား စU္းစားထားဖို႔လိုတယ္။ သာမန္ တပဲြတုိး 

ေလာက္နဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ လူထုကို မက္လံုးေတြေပးၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ တခုတည္းတင္ ပန္းတိုင္လမ္းဆံုးလို႔ သေဘာထား 

မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါ တကယ့္ ခါေတာ္မီ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သလို လူထုကလည္း စိတ္ပ်က္သြားမွာ A မွန္ပါပဲ။ 



လြတ္ေျမာက္ဖို႔A တြက္ ဆိုလို႔ရွိရင္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ဒီမိုကေရစီA င္A ားစုေတြက ၀ိုင္း၀န္းၾကမယ္ဆိုရင္ ဒီေန႔ 

ပါတီေတြရဲ႕ A ခန္း က႑ကလည္း A စိတ္A ပိုင္းတခုA ေနနဲ႔ A ေရးပါပါတယ္။ A ေရးပါတဲ့A ေပၚမွာ မိမိရရ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး 

ေတာ့မွ လူထုကို တကယ္ မ်က္စိဖြင့္ နားဖြင့္ ေပးႏိုင္တဲ့ Uီးေဆာင္ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြျဖစ္ဖို႔A တြက္ A ခုကတည္းက 

ျပင္ဆင္ထားၾကဖို႔လိုတယ္လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။ 

နားဆင္ရန္ 
 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ေရြးေကာက္ပဲြက ဘာမ်ားထြက္လာႏုိင္မလဲ 

By ဲျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး တနဂၤေႏြ, 31 ေA ာက္တိုဘာ 2010 

ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြကေတာ့ တျဖည္းျဖည္း နီးကပ္လာပါၿပီ။ နီးကပ္လာတာနဲ႔A မွ် ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ဆိုင္တဲ့ 

သတင္းေတြကလည္း ဟုိမွာ ဒီမွာ မ်ဳိးစံုေA ာင္ ၾကားေနရပါတယ္။ A ထူးသျဖင့္ေတာ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီရဲ႕ ေရြးေကာက္ပဲြ 

Uပေဒကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး စည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈေတြ၊ လက္ရွိA ာဏာ ပါ၀ါနဲ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို A သံုးခ်ၿပီး ႀကံ့ခုိင္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ 

ကို မဲေပးဖို႔ ဖိA ားေပးေနတာေတြA ေၾကာင္း တိုးတိုးတဖုံ၊ က်ယ္က်ယ္တမ်ဳိး ၾကားေနရတာ နားမဆံ့ေA ာင္ပါပဲ။ 

တၿပိဳင္တည္းမွာပဲ ဒီမုိကေရစီA င္A ားစုလို႔ ဆုိႏိုင္တဲ့သူေတြ၊ တသီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြကေတာ့ A ခ်ိန္- 

ေငြေၾကးမလံုေလာက္မႈေတြ၊ Uပေဒ ပုဒ္မေတြနဲ႔ ကန္႔သတ္ထားမႈေတြၾကားမွာ A ခက္A ခမဲ်ဳိးစံုနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတာပါ။ 

A ဲဒီလို ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ သတင္းေတြ ၾကားေနရတဲ့A ထမဲွာ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာA ေကာင္းဆံုးသတင္းကုိေတာ့ ေA ာက္ 

တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းမွာ ၾကားလိုက္ရပါေတာ့တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ A လံသစ္ တင္တဲ့သတင္းပါ။ ၾကားၾကား 

ခ်င္း ဟုတ္မွ ဟုတ္ရဲ႕လား၊ ဘယ္လိုႀကီးလဲ။ A ခ်င္းခ်င္း ေမးၾက ေ၀ဖန္ၾကနဲ႔ေပါ့။ 

ေရြးေကာက္ပဲြလည္း မက်င္းပရေသးဘူး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေတြလည္း မေပၚေပါက္ေသးဘူး။ ၂၀၀၈ နာဂစ္ ဖဲြ႔စည္းပံု 

A ေျခခံUပေဒကလည္း စတင္ A သက္၀င္ျခင္းမရိွေသးဘူး။ A ဲဒီလိုA ခ်ိန္မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုသစ္က ျပဌာန္းသတ္ 

မွတ္ထားတဲ့ A လံသစ္ကိုတင္တယ္၊ A လံေဟာင္းကို ျဖဳတ္ခ်တယ္ဆိုေတာ့ ဒီသတင္းထက္ A ံ့ၾသစရာေကာင္းတဲ့သတင္း 

ဘာမ်ားရွိA ံုးမွာလဲ။ 

A ဲဒီလို A လံသစ္တင္တဲ့A ခမ္းA နားကလည္း ညေန ၃ နာရီ။ စီရင္ေဆာင္ရြက္ပံုေတြ ၾကားရတာကလည္း ယၾတာ 

A စီA မံေတြဆိုတာ A ားလံုး သေဘာေပါက္ေနၾကတယ္။ ၂၁ ရာစုေခတ္ႀကီးထမဲွာ၊ Global ေခတ္ႀကီးထဲမွာ၊ IT ေခတ္ႀကီး 

ထဲမွာ က်ေနာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ား ႏိုင္ငံ့A ႀကီးA ကဲဆိုသူမ်ားက ဟုိး… လြန္ခဲ့တဲ့ A ႏွစ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ 

ေလာက္က ပေဒသရာဇ္ေတြလို က်င့္သံုးေနတာေတြ႔ရေတာ့ တကယ့္ကို စိတ္ပ်က္စရာ ေခတ္ ေနာက္ျပန္ဆဲြတဲ့ 

လုပ္ရပ္ေတြပါပဲ။ 

A ေျခခံUပေဒသစ္ဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္စတင္ေခၚယူတဲ့ေန႔မွ စၿပီး A သက္၀င္မွာပါ။ ဖဲြ႔စည္းပံုA ေျခခံUပေဒ 

A သစ္ A သက္၀င္မွသာ ဖဲြ႔စည္းပံု A ေျခခံUပေဒက ျပဌာန္းထားတာေတြကို စတင္ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 



A ခုေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပဖို႔ ၂ ပတ္ေလာက္ေတာင္ လိုေသးတဲ့A ခ်ိန္မွာ A လံA သစ္ကို တင္ခဲ့ပါၿပီ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 

သန္းေရႊရဲ႕လက္မွတ္နဲ႔ A မိန္႔ ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ။ 

ဒီျဖစ္ရပ္ကိုၾကည့္ရင္ တရားUပေဒဆိုတာ ဘယ္မွာလဲ လို႔ ေမးစရာျဖစ္ေနပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ မၾကာခဏ ေျပာေလ့ရွိၾကသလို 

ပါပဲ။ Uပေဒက မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ…ဆုိသလိုပါပဲ။ န.A .ဖ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ Uပေဒကို လုိတဲ့A ခါ ထုတ္သံုးမယ္၊ 

မလိုတဲ့A ခါ ေခ်ာင္ထိုးထားမယ္ဆိုတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြဟာ က်ေနာ္တို႔ A ၿမဲ ႀကံဳခဲ့ၾကရတယ္မဟုတ္လား။ A ဲဒီလို A ေျခA ေန 

မွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက်င္းပေပးတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြကို ၀င္ေရာက္A ေရြးခံၾကမယ့္ ခါေတာ္မီ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ေမွ်ာ္လင့္ 

ခ်က္တခဲြသားနဲ႔ ၀င္ၿပိဳင္ၾကတာ A ံ့စရာပါပဲ။ 

ေရြးေကာက္ပဲြဟာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးရဲ႕ ထြက္ေပါက္ျဖစ္တယ္၊ ေရြးေကာက္ပဲြဟာ A ေရြ႕တခုျဖစ္တယ္၊ ႏုိင္ငံေရးကြက္လပ္ 

တခုျဖစ္တယ္လို႔ တစာစာေA ာ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ခဲ့သူေတြဟာ A ခုေတာ့ န.A .ဖ ရဲ႕ ၿမံႇဳးထဲကငါးေတြလိုျဖစ္ေနပါၿပီ။ 

ထြက္ေပါက္-ဆိုတာထက္ ေထာင္ေခ်ာက္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သူတို႔ ရိပ္စားမိေနေလာက္ပါၿပီ။ 

A ရပ္စကားနဲ႔ေျပာရရင္ေတာ့ ရပ္ကြက္ထဲမွာ A သုဘတခုရွိတယ္။ A သုဘရွင္ေတြက ေဆြမရွိ၊ မ်ဳိးမရွိ၊ ရပ္ကြက္နဲ႔လည္း 

A ဆင္မေျပ၊ မတည့္ၾကသူေတြ ဆိုေတာ့ A သုဘA ိမ္မွာ လူမရွိ။ လူမရွိေတာ့ လူစည္ေA ာင္ ဖဲ၀ိုင္းေထာင္၊ A ဲဒီ 

ဖဲ၀ိုင္းေထာင္ေပမဲ့ ႐ိုက္မယ့္သူက A ိမ္မျပည့္။ A ိမ္မျပည့္ေတာ့ A သုဘ ဖဲ၀ိုင္း စည္ေA ာင္ဆိုၿပီးေတာ့ ေငြထုတ္ေပးၿပီး 

A ိမ္ျဖည့္၀င္႐ိုက္ခိုင္းသလိုပါပဲ။ 

A ဲဒီလိုေျပာလို႔ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္မယ့္ သူေတြကို ေ၀ဖန္တာ မျပင္းထန္လြန္းဘူးလားလို႔ ဆိုစရာရွိပါတယ္။ မျပင္းထန္ပါ 

ဘူးခင္ဗ်ာ။  ေပ်ာ့ေတာင္ ေပ်ာ့ေန ေသးတယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။ A ခု လက္ေတြ႔ပါပဲ။ ေရြးေကာက္ပဲြက 

ဘယ္ဆီေနမွန္းမသိေသးဘူး။ A တြင္းေရးမွဴး(၁) ဆိုသူ သီဟသူရ တင္ေA ာင္ျမင့္Uီး A မိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးလို႔ 

ေခၚေ၀ၚ သံုးစဲြေစတယ္။ 

ေဟာ- A ခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက လက္မွတ္ထိုး A မိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီး A လံသစ္ေျပာင္းျပန္တယ္။ ဘယ္မလဲ Uပေဒ၊ ဘယ္မလဲ 

A ေျခခံUပေဒ။ A ဲဒီလို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြက်င္းပေပးတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးက ဘာမ်ားထြက္ေပၚလာမွာလဲ။ A ဲဒီေရြးေကာက္ 

ပဲြႀကီးရဲ႕ ဟိုမွာဘက္မွာေရာ ဘယ္လို A ေျပာင္း A လဲေတြမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္မွာလဲ။ 

နားဆင္ရန္ 
 

လူထုA ားနဲ႔ ေျပာင္းလဲေA ာင္ လုပ္ၾကရမယ္ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာ တUီး တနလၤာ, 01 ႏိုဝင္ဘာ 2010 

ႀကိဳတင္မဲေကာက္ခံမႈေတြကို ေA ာက္တုိဘာလကုန္နဲ႔ ႏို၀င္ဘာလဆန္းေတြမွာ တႏိုင္ငံလံုးA တုိင္းA တာနဲ႔ ႀကံ့ဖံြ႔ပါတီက 

တက္သုတ္႐ိုက္ ေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီA ခ်က္ေတြကို ျပည္ပမီဒီယာေတြဆီ သတင္းမေရာက္ေA ာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ 

A င္တာနက္ A ီးေမးလ္ ဆက္သြယ္မႈ ေတြကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္တာလို႔ သံုးသပ္ၾကသူေတြလည္းရွိပါတယ္။ 



ဒီလိုလုပ္ရပ္ေတြက န.A .ဖ လက္ထက္မွာ A ဆန္းမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ႏုိ၀င္ဘာလဆန္းမွာ ပိုၿပီးဆိုး၀ါးလာဖို႔ပဲရွိပါတယ္။ 

တယ္လီဖံုး လိုင္းေတြကိုပါ ျဖတ္ေတာက္တာတို႔၊ ၾကားျဖတ္နားေထာင္တာတို႔လည္း ျဖစ္လာမွာပါ။ ႀကိဳတင္မထဲည့္ခိုင္းတာ 

ကို ျငင္းဆန္တဲ့ျပည္သူတခ်ဳိ႕ကို ႀကံ့ဖြ႔ံပါတီ၀င္တခ်ဳိ႕က ေဒါသတႀကီးတုန္႔ျပန္ေျပာဆုိသြားတဲ့စကားကို မွတ္တမ္းတင္ေပးဖို႔ 

ေဒသခံေတြက က်ေနာ္တို႔မီဒီယာေတြ ကို စာေရးသားေပးပို႔ထားတာလည္း ရွိပါတယ္။ 

A ဲဒီႀကံ့ဖံြ႔ပါတီ၀င္ မေက်မနပ္နဲ႔ေျပာသြားတာကေတာ့ - မင္းတို႔ႀကိဳတင္မမဲထည့္လဲ ေသာက္ဂ႐ုမစိုက္ဘူး။ ငါတို႔က A စိုးရ 

ေတာင္ဖဲြ႔ၿပီးေနၿပီ။ ရာခိုင္ႏႈန္းဘယ္ေလာက္နဲ႔ ႏိုင္မယ္ဆိုတာလည္း A တိA က်ရွိၿပီးသား၊ ေရြးေကာက္ပဲြမၿပီးေသးလို႔ ထုတ္ 

မေၾကညာေသးတာကြ။ နားလည္လား- လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ 

ယံုပါတယ္ခင္ဗ်ာ၊ ဒါေၾကာင့္လည္း က်ေနာ္တို႔က ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပဲြကို တျပည္လံုး 

A တိုင္း A တာနဲ႔ သပိတ္ေမွာက္ၾကဖို႔၊ မဲ႐ံုကို မသြားၾကဖို႔၊ မဲမထည့္ၾကဖို႔ မီဒီယာကတဆင့္ ျမန္မာျပည္သူတရပ္လံုးကို 

တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ေနတာပါ။ A ဲဒီလို ျပည္သူေတြ မဲမထည့္ႏိုင္ဘဲ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ႏိုင္သြားတဲ့A ျဖစ္ကို ျဖစ္မွ န.A .ဖ 

ဘယ္ေလာက္ A ာဏာ႐ူးသလဲဆိုတာ ပိုမိုေပၚလြင္လာႏိုင္မွာပါ။ 

ႀကံ့ဖံြ႔ပါတီရဲ႕ ပထမဆံုးA ႀကိမ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ၂၀၁၀ ခုနွစ္၊ ေA ာက္တုိဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက 

တကၠသိုလ္ရိပ္သာ လမ္းသစ္A နီးမွာရွိတဲ့ ႀကံ့ဖံြ႔ပါတီ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဌာနခ်ဳပ္၊ ယခင္ ႀကံ့ဖြံ႔A သင္းဌာနခ်ဳပ္မွာ 

က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ A ဲဒီ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြကို ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီရဲ႕ ဒု-Uကၠ႒၊ ယခင္ႀကံ့ဖြ႔ံA သင္း A ေထြေထြ 

A တြင္းေရးမွဴး UီးေဌးUီး(လက္ရွိ- လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး၀န္ႀကီး) က Uီးေဆာင္က်င္းပတာပါ။ A ဲဒီသတင္းစာ ရွင္းလင္းပဲြမွာ 

သတင္းေထာက္ ၁ ေယာက္က A င္တာနက္ A ီးေမးလ္ ဆက္သြယ္မႈေတြ ေႏွးေကြးျပတ္ေတာက္ေနတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 

ေမးျမန္းတဲ့A ခါ UီးေဌးUီးက သူမသိပါဘူးလို႔ ေျဖၾကားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 

ျပည္သူေတြA မ်ားစုကေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြနီးလာလို႔ A င္တာနက္A ဆက္A သြယ္ေတြျဖတ္ေတာက္ၿပီး သတင္းစီးဆင္းမႈ 

ကို တမင္ ထိန္းခ်ဳပ္ပစ္တာလို႔  ေျပာေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ျပည္ပမီဒီယာေတြA ကူA ညီနဲ႔ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈလုပ္ ေနၾကရ 

တဲ့ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ၊ ဒီမုိကရက္တစ္A င္A ားစုပါတီေတြA တြက္ A ခက္A ခဲ A မ်ားႀကီး ျဖစ္ေစ 

ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းဆိုရင္ ႏို၀င္ဘာလဆန္းကေနၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြၿပီးခ်ိန္A ထိ ဖုံးလိုင္းေတြကိုပါ ထိန္းခ်ဳပ္ ခံရဖြယ္၊ ျဖတ္ 

ေတာက္ခံရဖြယ္ရွိတယ္လို႔ ခန္႔မွန္း ေျပာေနၾကတာေတြလည္းရွိေနပါတယ္။ 

A ဲဒီလို ပတ္ဆို႔မႈခံထားရတဲ့ၾကားမွာ ႀကံ့ဖံြ႔ရဲ႕ A တင္းA ဓမၼႀကိဳတင္မဲေကာက္ခံတဲ့ကိစၥရပ္ေတြလည္း A နယ္နယ္ A ရပ္ရပ္ 

မွာ လူေျပာသူေျပာ မ်ားေနခဲ့တာပါ။ A ဲဒီA ထမဲွာ A ေထာက္A ထားခိုင္လံုတဲ့ ကိစၥတခုကိုေျပာရရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ 

မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္A မွတ္ ၁ ကေန ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဟာ မိုးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္A တြင္းမွာ ႀကိဳတင္ 

မဲေကာက္ခံမႈေတြကို A တင္းA ၾကပ္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ေဒသခံေတြက ေျပာပါတယ္။ 

A ဲဒီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဟာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ႀကံ့ဖံြ႔ေကာ္မတီ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ခရီးစU္A တြင္း နန္းေကြ႔ေခ်ာင္းတံတားA နီး ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္ ခရီးစU္ကို A ျပင္းA ထန္ A ေႏွာင့္ 

A ယွက္ေပးခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္မွာ A ဓိက Uီးေဆာင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ A ဲဒီ ႀကံ့ဖံြ႔ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဟာ ႀကိဳတင္မဲရဖို႔A  

တြက္ သူ႔ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ေတြကို သူတို႔ဆႏၵမပါဘဲ ႀကိဳတင္မဲစာရင္းထမဲွာ ထည့္သြင္းခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 



သူ႔ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ထကဲ တနယ္တေက်းေရာက္ေနသူေတြကိုပါ ႀကိဳတင္မစဲာရင္းထဲ ထည့္သြင္းခဲ့တာကိုလည္း သိရပါတယ္။ 

A ဲဒါကို မေက်နပ္ၾကသူေတြက ဖံုးဆက္ၿပီး ႀကိဳတင္မကဲိစၥကို ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတယ္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲေပးမွာ 

မဟုတ္ဘူးလို႔လည္း သူတို႔က A တိA လင္းေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္တUီးက က်ေနာ္တို႔ မီဒီယာကေန ေျပာျပ 

ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ A တင္းA ဓမၼ ႀကိဳတင္မဲေကာက္ခံတဲ့ကိစၥကို မခံမရပ္ႏိုင္လို႔ မီဒီယာကေနတဆင့္ ဖြင့္ခ်ေပးပါလို႔ က်ေနာ္ 

တို႔ကို A ကူA ညီေတာင္းတဲ့သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ 

ႀကံ့ဖြံ႔ေတြနဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြဆီက ႀကိဳတင္မဲရယူဖို႔ ၀န္ထမ္းမိသားစုေတြထကဲ မဲေပးခြင့္ရွိသူေတြရဲ႕ မဲေပးခြင့္A မွတ္ေတြ၊ 

ေနရပ္လိပ္စာေတြကို ၀န္ႀကီးဌာနA လုိက္ စာရင္းေကာက္ယူထားၿပီးပါၿပီ။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေက်ာင္းဆရာမေတြဆီ 

က သိရတာကေတာ့ မဲ႐ံုA မည္၊ မဲဆႏၵနယ္A မွတ္၊ မဲစာရင္းA မွတ္စU္နဲ႔ မိသားစုထကဲ A သက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ ၿပီးသူကို 

နာမည္ (form) ပံုစံတခုဆီမွာ ျဖည့္ခုိင္းတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 

သူတို႔ရဲ႕ ကလိန္ကက်စ္လုပ္ရပ္ေတြကို ကမၻာက သိမွာစိုးလို႔ A င္တာနက္၊ A ီးေမးလ္ေတြကိုျဖတ္ထားတာကလည္း 

ဆင္ေသကို ဆိတ္သေရနဲ႔ဖံုးထားသလိုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူေတြကေရာ ႏုိင္ငံတကာကပါ န.A .ဖရဲ႕ ကလိန္ေစ့ 

ျငမ္းဆင္ ဗ်ဴဟာေတြကို ေနာေက်ေနပါၿပီ။ 

A ခုခ်ိန္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔က လူထုA ားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးကိုေတာင္းၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖဲြ႔စည္းပံုကိုေျပာင္းလျဲပင္ဆင္ဖို႔ 

လုပ္ၾကရမယ္လို႔ ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ။ 

နားဆင္ရန္ 
 

ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ မဲသြားေပးမွာလဲ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး A ဂၤါ, 02 ႏိုဝင္ဘာ 2010 

ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပဖို႔ကေတာ့ ရက္ပိုင္းပလဲိုပါေတာ့တယ္။ ဒီေတာ့လည္း ပါတီေတြ A ၿပိဳင္A ဆိုင္ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာ 

ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒါကလည္း န.A .ဖ လက္ကိုင္တုတ္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ကေပးတဲ့ မစို႔မပို႔ A ခြင့္A ေရးေလး 

A တြင္းကပဲဆိုတာA ားလံုးသိၿပီးသားပါ။ ၿပိဳင္ၿပီဆိုမွျဖင့္ ႏုိင္ခ်င္ၾကတာ ဓမၼတာပါပဲ။ ႏုိင္ခ်င္တာကို ႏုိင္ေA ာင္လည္း 

လုပ္ၾကရေပမေပါ့။ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ။ 

ဒီမုိကရက္တစ္ A င္A ားစုေတြဆိုၾကတဲ့ လက္တဆုပ္စာပါတီေလးေတြA တြက္ကေတာ့ ခက္ခက္ခဲခပဲါပဲ။ ေရြးေကာက္ပဲြ 

ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဓားမိုးမႈေA ာက္က ႐ုန္းကန္ရင္း ဒီမိုကေရစီA သံ၊ လူ႔A ခြင့္A ေရးA သံ ႏွစ္ ၆၀ ခန္႔ေနာက္က်ေနတဲ့ 

တုိင္းျပည္ရဲ႕ ႐ုပ္ပိုင္းတိုးတက္မႈေတြကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ Uီးစားေပးမယ္ေပါ့။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ခ်ရမယ္၊ မီးေတြ 

လာရမယ္၊ ေရေတြလာရမယ္၊ လမ္းခင္းေပးမယ္၊ ၀န္ထမ္းေတြဘ၀ ဖူလံုရမယ္လို႔ မေပးရဲ ေပးရဲ ကတိ ေလသံေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ 

ေလးနဲ႔ တုိးတိုးတိတ္တိတ္မွ်ပါပဲ။ 

A ဲဒီလို A ေျခA ေနမ်ဳိးမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက A ားလံုးသိၾကတဲ့A တိုင္း မိုးႀကီးလို႔ မုန္တိုင္းေတြကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို 

A လံုးA ရင္းနဲ႔ ဝင္လာခဲ့ပါတယ္။ A ဓိက Uီးတည္တိုက္ခတ္ခံရတာကေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ပါပဲ။ A ဲဒီA ေျခA ေနမွာ ရခုိင္ 



A ေျခစိုက္ပါတီေတြက ကိုယ္ၿပိဳင္တဲ့ေဒသမွာ ျဖစ္ေနတဲ့A ေျခA ေနေပၚမွာ တကယ္ပဲ လိုA ပ္မႈကို ျဖည့္ဆီးဖို႔ ကယ္ဆယ္ 

ေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ၾကရမယ္၊ ကိုယ့္ေဒသျပည္သူေတြA က်ဳိးကို လက္ေတြ႔က်က် လိုလားေၾကာင္း ျပသမယ္ဆိုတဲ့ 

စိတ္ကူးေတြနဲ႔ ျပင္ဆင္ႀကိဳးပမ္းၾကတာ A မွန္တကယ္ပါပဲ။ 

A ဲဒီလိုမ်ဳိး လူမႈဒုကၡေတြ ေဝေနတဲ့A ခ်ိန္မွာ န.A .ဖ လက္ကိုင္တုတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ဟာ န.A .ဖ တျဖစ္လဲ 

ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီရဲ႕ ေရွ႕ကေန မားမားမတ္မတ္ရပ္ၿပီး သူတို႔ေတြရဲ႕ A တြင္းသ႐ုပ္ကို ထုတ္ျပလုိက္ပါၿပီဗ်ာ။ 

ေလေဘး၊ ေရေဘးခံၾကရတဲ့ ျပည္သူေတြကို ကူညီကယ္ဆယ္ေရးလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ရခုိင္ပါတီေတြနဲ႔ A ျခားေဒသ A ေျခစိုက္ 

ပါတီေတြA ေနနဲ႔ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္မယ္ဆိုရင္ ေကာ္မရွင္ကို A ရင္ A ေၾကာင္းၾကားစာတင္ရမယ္၊ 

ခြင့္ျပဳမွ ကူညီကယ္ဆယ္ခြင့္ရမယ္ ေပါ့ဗ်ာ။ 

ကဲ- ဘယ္ေလာက္ လူသားမဆန္လိုက္တဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္လဲ။ ဘယ္ေလာက္လူစိတ္ကငး္မဲ့တဲ့ စိတ္ကူးဆန္လဲ။ 

ဘယ္ေလာက္ မမွ်တတဲ့ Uပေဒေတြကို ထုတ္ျပန္တဲ့ ေကာ္မရွင္လဲ။ 

ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ၿပီး ေရေပးပါ၊ A စာေပးပါ၊ ေနစရာေပးပါဆိုၿပီး တစာစာနဲ႔ A ကူA ညီ ေA ာ္ဟစ္ ေတာင္းေနခ်ိန္မွာ ျမန္ႏိုင္ 

သမွ်ျမန္ဖို႔ မလိုေပဘူးလား။ ရွိသမွ် A င္A ားနဲ႔ပံုေA ာ မကူညီထုိက္ေပဘူးလား။ ႐ုိးသားစြာ၊ လူပီသစြာ စU္းစားသူေတြက 

ေတာ့ လိုA ပ္တာေပါ့လို႔ ေျဖပါလိမ့္မယ္။ 

ဒုကၡပင္လယ္ေ၀ေနတဲ့ ရခုိင္ျပည္သူေတြA တြက္ ကူညီရမယ့္ေဒသ၊ ရခုိင္ေဒသA ေျခစိုက္ပါတီေတြကို ေကာ္မရွင္Uပေဒနဲ႔ 

ျပဳလုပ္ခြင့္မရေA ာင္ ခ်ဳပ္ထားၿပီး ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီတခုထကဲပဲ ပဲြလန္႔တုန္း ဖ်ာခင္းလုိက္ပါတယ္။ သူတို႔ပါတီတခုထပဲဲ 

ေရေဘး၊ ေလေဘး ဒုကၡေရာက္သူေတြကို ကူညီခြင့္ရၾကတယ္။ ကူညီေနၾကတယ္။ 

A ကႌ်ေပးမယ္၊ ဆန္ေပးမယ္၊ ေနစရာေပးမယ္။ ဒီA တြက္ သူတို႔ကို မဲျပန္ေပးရမယ္ေပါ့ဗ်ာ။ ဒီပံုစံမ်ဳိး လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈၊ 

ကမၻာေက်ာ္ နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီးမွာလည္း ကယ္ရာမဲ့ေနသူေတြကို ကူညီဖို႔ လာေနသူေတြကို ရိကၡာA ျပည့္တင္လာတဲ့ 

A ေမရိကန္စစ္သေဘၤာႀကီး ၃ စင္းကို ခဏေဘးဖယ္ထားပါA ံုး။ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္A ၀င္ကေန ေမာင္းထုတ္ၿပီး သူတို႔ 

ကိုယ္တိုင္ပဲ ဒုကၡေရာက္သူေတြကို ဆန္တဗူး၊ ၾကက္သြန္ ၂ Uေလာက္ကို မစို႔မပို႔ေပးၿပီး သူရဲေကာင္း လုပ္ျပခဲ့ဖူးပါတယ္။ 

A ခု က်ေနာ္တင္ျပတာေတြကို ျပန္ၿပီး ခ်ဳပ္ၾကည့္ၾကရေA ာင္။ 

(၁) ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္တုိင္း မ်က္ကြယ္ျပဳေနတာက န.A .ဖ။ 

(၂) တိုင္းျပည္A ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ A မ်ားဆႏၵA ရဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီA ေျခခံစံေတြကို လံုး၀ မေလးစား 

မလိုက္နာတာဟာ န.A .ဖ။ 

(၃) ႀကံ့ခိုင္ေရးA သင္းက တျဖစ္လဲ ႀကံ့ဖံြ႔ပါတီဆိုတဲ့ သမိုင္းA စU္A လာဆိုးနဲ႔ လူထုကို A ႏိုင္က်င့္ၿပီး တုိင္းျပည္တ၀ွမ္းမွာ 

တန္ခိုး၊ ၾသဇာ၊ A ရွိန္A ၀ါေတြနဲ႔ ခ်ယ္လွယ္ ဗိုလ္က်တတ္သူေတြကို တနည္းA ားျဖင့္ A ာဏာရွင္ေပါက္စေလးေတြ 

ေမြးထုတ္ေနတာဟာ န.A .ဖ။ 



(၄) ၂၀၀၈ စစ္တပ္ႀကီးစိုးတဲ့ A ေျခခံUပေဒကို A ဓမၼA တည္ျပဳႏိုင္ေA ာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး ၎Uပေဒရဲ႕A က်ဳိးဆက္ ၂၀၁၀ 

ေရြးေကာက္ပဲြကို က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနတာလည္း န.A .ဖ။ 

(၅) ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကို ႀကီးၾကပ္ဖို႔ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ကို ဖဲြ႔ေပးခဲ့တာလည္း န.A .ဖ။ A ဲဒီ ေကာ္မရွင္ဆိုတဲ့ 

ပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း န.A .ဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြနဲ႔ န.A .ဖ ၾသဇာခံမ်ားေပေပါ့။ 

(၆) A ဲဒီ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကို ဝင္ၿပိဳင္ဆင္ႏဲြ A ႏုိင္ယူဖို႔A တြက္  ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီကို တရားသျဖင့္မဟုတ္ေသာ 

နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ စိတ္တိုင္းက် လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ မဲဆြယ္ခြင့္ေပးထားသူကလည္း န.A .ဖ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီ န.A .ဖ 

ကလုပ္မယ့္ မသန္႔ရွင္းတဲ့၊ မလြတ္လပ္တဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်ေနာ္တို႔ျပည္သူေတြက ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ မဲသြား 

ေပးမွာလဲ။ 

ျပည္သူA ေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား။ ကိုယ့္A ိမ္မွာသာ ဇိမ္ခံၿပီး ၇ ရက္၊ ၁၁ လ၊ ၂၀၁၀ ေန႔ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၾကပါစို႔လို႔ 

ေဆာ္ၾသလိုက္ခ်င္ပါတယ္။ 

နားဆင္ရန္ 
 

မဲမေပးတာဟာ Uပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာမေရာက္ဘူး 

By ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္ A ယ္ဒီတာတUီး ဗုဒၶဟူး, 03 ႏိုဝင္ဘာ 2010 

ေရြးေကာက္ပဲြနီးလာတာနဲ႔A မွ် မဲေပးရင္ေကာင္းမလား၊ မဲမေပးဘဲေနရင္ေကာင္းမလားဆိုတဲ့ A သံ ေတြ၊ 

ေ၀ခဲြမရျဖစ္ေနတာေတြ ၾကားေန ေတြ႔ေနရပါတယ္။ A ဲဒီလုိျဖစ္ၾကတာကလည္း A ေၾကာင္း ၂ ခု ရွိပါတယ္။ 

A ေၾကာင္းတခုက မဲ႐ံုမသြားဘူး၊ မဲမေပးဘူးဆုိရင္ A ာဏာပိုင္ေတြက A ေရးယူမလား။ မဲ မေပးတဲ့သူေတြကို မွတ္ထားၿပီး 

ေနာက္ပိုင္းမွာ ျပႆနာရွာမလားစုိးရိမ္ၾကတာပါ။ 

ေနာက္A ေၾကာင္းတခုကေတာ့ မဲသြားမေပးဘဲေနရင္ သြားမေပးဘဲေနတဲ့မဲေတြဟာ ေထာက္ခံမဲ ျဖစ္သြားမလား၊ 

A ထူးသျဖင့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီကို ေထာက္ခံတဲ့မဲေတြမ်ား ျဖစ္သြားမလား စိုးရိမ္ပူပန္ၾက တာပါ။ A ဲဒီလို 

ျဖစ္ခဲ့ဖူးတာေတြကလည္း ရွိခဲ့ဖူးတယ္မဟုတ္လား။ ၂၀၀၈ နာဂစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုဆႏၵခံယူပဲြ တုံးက 

ဆႏၵမလဲာမေပးၾကတဲ့သူေတြရဲ႕မဲေတြကို ေထာက္ခံတဲ့စာရင္းထဲ ထည့္ခဲ့ၾကဖူးတယ္ေလ။ 

ဒီေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ဆႏၵမကဲို ေထာက္ခံမဲေတာ့ A ျဖစ္မခံႏုိင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ မဲ႐ံုကိုေတာ့ သြားမယ္။ ပယ္မဲ 

ျဖစ္ေA ာင္လုပ္ၾကမယ္။ တခ်ဳိ႕ကက်ေတာ့လည္း ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီကလဲြရင္ ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္ပုဂၢိဳလ္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ 

ေပးမယ္ကြာလို႔ ေျပာၾကျပန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တႏိုင္ငံလံုးမွာ ၀င္ၿပိဳင္မယ့္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီရဲ႕ A ဓိက ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္တဲ့ 

တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ (တ.စ.ည) ဟာ ေနရာA ေတာ္မ်ား မ်ားမွာ ႏုိင္သြားႏုိင္ပါတယ္။ A ထူးသျဖင့္ 

ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ A ႏိုင္ရသြားႏုိင္တယ္။ တ.စ.ည ဟာ ေကာ္ေကာင္ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္လို႔ 

သံုးသပ္ၾကတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ 



မဲေပးမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ထားသူေတြက်ျပန္ေတာ့လည္း ဘယ္ပါတီကို ေပးရမွန္းမသိ ျဖစ္ၾကျပန္တယ္။ 

ျပည္သူယံုၾကည္ေလးစားတဲ့ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သူ႔ရဲ႕ပါတီ NLD ကလည္း ေရြးေကာက္ပဲြမ၀င္၊ 

ေရြးေကာက္ပဲြကို သပိတ္ေမွာက္ထားေတာ့ မဲေပးစရာလူမရွိျပန္ဘူး။ 

Uီးခင္ေမာင္ေဆြတို႔ရဲ႕ NDF က်ျပန္ေတာ့လည္း ၀င္ၿပိဳင္တဲ့ေနရာA ားလံုး ႏိုင္A ံုးေတာ့- ေလာက္ ေလာက္လားလား 

မဟုတ္ျပန္ဘူး။ ႀကံ့ခိုင္ေရးကို မယွU္ႏိုင္ျပန္ဘူး။ ဒီေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ ဆိုေတာ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီကလဲြရင္ ဘယ္ပါတီ 

ဘယ္ပုဂၢိဳလ္မဆို မဲေပးမယ္လို႔ သေဘာထားလုိက္ၾကတယ္။ 

ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ သေဘာထားကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပဲြရဲ႕ A ခင္းA က်င္းဟာ 

ေသြး႐ိုးသား႐ိုးမဟုတ္ဘူး။ ဟန္ျပျပဳလုပ္တဲ့ပဲြျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ထား ၾကတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ သိပ္စိတ္မ၀င္စားဘူး။ ရင္မခုန္ဘူး၊ ေလးေလးနက္နက္ သေဘာမထားၾကဘူး။ ေပးဆိုလည္း 

သြားေပးလုိက္တာေပါ့ကြာ။ မေပးရင္ ျပႆနာရွာေနA ံုးမယ္၊ မက်င္းပခင္ကတည္းက A ေျဖထြက္ေနၿပီးသား၊ 

ႏိုင္လည္းႏိုင္၊ ႐ႈံးလည္းႏိုင္ ဆိုတာကို သိေနၾကတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြလြန္ကာလဟာလည္း 

ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္ခင္ကာလနဲ႔ ဘာမွ သိပ္ထူးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘာဘူႀကီးနဲ႔ A ရာႀကီး A တူတူပါပကဲြာလို႔ 

ေျပာေလ့ရွိၾကပါတယ္။ 

ဒါေတြကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ့္သေဘာထား ကေရာ 

ဘယ္လိုလဲဆိုရင္ေတာ့ A ေျဖက ရွင္းပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုA ရ စစ္A ာဏာရွင္ေတြ သက္ဆိုးရွည္ဖို႔ A နာဂတ္ 

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္က လႊမ္းမိုးႏိုင္ဖို႔ A ကြက္ခ် စီစU္ေရးဆဲြထားၿပီး သားပါ။ ယုတ္ဆြA ဆံုး စစ္Uီးစီးခ်ဳပ္ကို 

A ေရးေပၚA ေျခA ေနျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ ေပးထားပါတယ္။ ဒါက စကားလွေA ာင္ သံုးထားတာပါ။ စစ္Uီးစီးခ်ဳပ္ကို 

A ာဏာသိမ္းခြင့္ေပးထားတာပါပဲ။ 

ဖဲြ႔စည္းပံုနဲ႔ တရား၀င္A ာဏာသိမ္းခြင့္ေပးထားတယ္ဆိုတာ ရွင္းေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ A ခုထိ ေတြ႔ရ ျမင္ရတဲ့ 

A ေနA ထားကလည္း A ာဏာလက္ရွိ ၀န္ႀကီး၊ ၀န္ကေလး၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၀နေ္တြUီးေဆာင္တဲ့ ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီက 

A စစA ရာရာမွာ တဘက္သတ္A ခြင့္A ေရးေတြနဲ႔ပါ။ 

ဒါေၾကာင့္ ေဒၚေA ာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စကားA တုိင္းပါပဲ။ မဲေပးစရာ လူမရွိရင္ မဲမေပးဘဲ ေနလုိက္ၾက႐ံု ေပါ့။ 

သမိုင္းတရားခံစာရင္းထဲေတာ့ A ပါမခံႏုိင္ဘူး။ မမဲေပးတာဟာ Uပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္ရာ မေရာက္ ပါဘူး။ A ဲဒီA ခ်က္ကို 

ျပည္သူေတြ A ေလးA နက္ သေဘာေပါက္ေစခ်င္ပါတယ္။ 

မဲမေပးတာဟာ Uပေဒနဲ႔ညီတယ္။ မဲမေပးဘဲ ေနခ်င္သူကို မဲမေပးဘဲေနဖို႔ Uပေဒက ခြင့္ျပဳထားပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာမွ 

A က်ဳိးထူးမွာ မဟုတ္တဲ့ေရြးေကာက္ပဲြA တြက္ ေခါင္းစားခံမေနပါနဲ႔။ A ခ်ိန္ကုန္မခံပါနဲ႔။ မဲမေပးဘူးလို႔သာ 

ျပတ္သားစြာဆံုးျဖတ္လိုက္ပါလို႔ A ႀကံျပဳလိုက္ပါရေစ။ 

နားဆင္ရန္ 

 


