
ျမန္မာစံႏႈန္းျမန္မာစံႏႈန္းျမန္မာစံႏႈန္းျမန္မာစံႏႈန္း    Aနိမ့္ဆုံးႏွင့္Aည့ံခံ၍Aနိမ့္ဆုံးႏွင့္Aည့ံခံ၍Aနိမ့္ဆုံးႏွင့္Aည့ံခံ၍Aနိမ့္ဆုံးႏွင့္Aည့ံခံ၍    ပါဝင္သူမ်ား၏ေရြးေကာက္ပြဲပါဝင္သူမ်ား၏ေရြးေကာက္ပြဲပါဝင္သူမ်ား၏ေရြးေကာက္ပြဲပါဝင္သူမ်ား၏ေရြးေကာက္ပြဲ    

Aေဝးေရာက္သံတမန္တဦး 

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိသည္မွာ လူထုAစုိးရ ဖြဲ႕စည္းေရးAတြက္ ျဖတ္သန္းရမည့္ စီမံခန္႕ခြဲAုပ္ခ်ဳပ္မႈပညာ 
စစ္ေဆးပြဲႀကီး တခုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ စီမံခန္႕ခြဲ Aုပ္ခ်ဳပ္မည့္သူမ်ားသည္ သာမန္ျပည္သူ 
ျပည္သားမ်ားထက္ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္၊ Aသိစိတ္ဓါတ္ ရိွရမည့္Aျပင္ Uာဏ္ရည္ Uာဏ္ေသြး 
ျမင့္မားၿပီး ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ရိွရပါ မည္။ 

ႏုိင္ငံေရးAလုပ္သည္ သာမန္ စာေရးစာခ်ီ၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ Aင္ဂ်င္နီယာ၊ ဆရာဝန္၊ သိပၸံပညာရွင္၊ 
စီးပြားေရး ပညာရွင္ႏွင့္ Uပေဒပညာရွင္၊ စာေရးဆရာ၊  သတင္းစာဆရာ စသည့္ ပညာရွင္လုပ္ငန္း 
ကဲ့သုိ႕ ကုိယ္ဝါသနာပါရာ လုပ္သည့္၊ ကိုယ္ပုိင္ စိတ္ပါရာလုပ္သည့္ လုပ္ငန္း မဟုတ္ပါ။ ႏုိင္ငံေရးဆုိ 
သည္မွာ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဘက္စုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းပင္ ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေရးလုပ္သူသည္ 
လည္း ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေနသူ ျဖစ္ရပါမည္။ ကုိယ္တုိင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရိွမရိွကို ေန႕စU္၊ Aပတ္ 
စU္ သတင္းသမားမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ရဲ၊ ေျပာရဲ၊ Aေမးခံရဲ၊ မိန္႔ခြန္းေျပာရဲ စသျဖင့္ Aမ်ားျပည္သ ူ ေရွ႕ 
ေမွာက္တြင္ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏုိင္ရပါမည္။ 

ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္ခံ မရိွဘဲ ေAာင္ျမင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္း တစ္ဦးျဖစ္ရန္ မလြယ္ကူပါ။ ႏုိင္ငံ 
ေရးကုိ စိတ္ပါဝင္စားေသာ တုိင္းျပည္သူ ျပည္သားမ်ား မ်ားျပားေလ တုိင္းျပည္ တုိးတက္ေလျဖစ္ပါ 
သည္။ တုိင္းသူ ျပည္သားမ်ား ႏုိင္ငံေရးကို စိတ္ပါဝင္စားမႈ မရိွပါက Aာဏာရွင္ Aတၱသမား 
လူယုတ္မာမ်ားသာ တုိင္းႁပည္ကုိ Aုပ္စုိး ျခယ္လွယ္ မင္းမူေနမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးသမား 
စစ္စစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္စားသူမ်ားကုိ ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာႏုိင္ရန္Aတြက္ ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား ႏုိင္ငံေရး 
Aသိပညာ တုိးပြားရန္Aတြက္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္သည္လည္း ဒီမုိကေရစီစနစ္ ထူေထာင္ရာတြင္ 
Aလြန္ Aေရးႀကီးပါသည္။ 

ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲ    စံခ်ိန္စံႏႈန္းစံခ်ိန္စံႏႈန္းစံခ်ိန္စံႏႈန္းစံခ်ိန္စံႏႈန္း 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တပါးကၽြန္ဘဝကပင္ ေရြးေကာက္ပြမဲ်ား ရိွခ့ဲပါသည္။ (၁၉၂၂) ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ 
ျမန္မာ ႏွစ္ဦး ပူးတြဲAုပ္ခ်ဳပ္ေရးAတြက္ ပထမဆုံး ဒုိင္Aာခီ (Dyarchy) ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ပါသည္။ 
မဲဆႏၵေပးသူ (၉၂) ရာခုိင္ ႏႈန္းပင္ရိွခ့ဲၿပီး ဦးေဆာင္ ပါဝင္သူမ်ားလည္း ဘိလပ္ျပန္ ဝတ္လုံေတာ္ရ 
ဦးခ်စ္လိႈင္ႏွင့္ သာယာဝတီ ဦးပုတုိ႕က့ဲသုိ႕ ႏုိင္ငံေရး Aသိစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဓါတ္ခံရိွေသာ ပညာ 
ရွင္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (၁၉၂၅) ခုႏွစ္ ဒုတိယAႀကိမ္ ဒုိင္Aာခီေရြးေကာက္ပြဲ၊ (၁၉၃၂) ခုႏွစ္ ခြဲေရး 
တြဲေရး ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ (၁၉၃၈)ခုႏွစ္ (၉၁)ဌာနAုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း ပါရဂူဘြဲ႕ရ 
ျမန္မာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားပင္ ပါဝင္ခ့ဲၾကပါသည္။ 

(၁၉၄၇) ခုႏွစ္ Eၿပီလတြင္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြတဲြင္လည္း လႊတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေAာင္ဆန္းကုိယ္တုိင္ ပါဝင္ခ့ဲပါသည္။ 



လြတ္လပ္ေရးရၿပီး (၁၉၅၂) ခုႏွစ္၊ (၁၉၅၆) ခုႏွစ္၊ (၁၉၆၀) ခုႏွစ္မ်ားတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ 
မ်ားတြင္လည္း ႏုိင္ငံAႀကီးAကဲမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ခ့ဲပါသည္။ 

ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစU္ ပါတီေခတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ (ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္ေတာ့ပါ၊ ဗဟုိက ခ်ေပး 
သူမ်ားကုိသာ ၿပိဳင္ဘက္မရိွ ေထာက္ခံမဲ ေပးၾကရသည္)မ်ားျဖစ္သည့္ (၁၉၇၄) ခုႏွစ္၊ (၁၉၇၈) ခုႏွစ္၊ 
(၁၉၈၂) ခုႏွစ္ႏွင့္ (၁၉၈၆)ခုႏွစ္မ်ားတြင္ပင္ စစ္Aာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စန္းယု 
စသည္မ်ားလည္း ျပည္သူ႕ ကုိယ္စားလွယ္Aျဖစ္ ပါဝင္Aေရြးခံခ့ဲၾကပါသည္။ 

(၂၀၁၀)ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္Aာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ဒုတိယ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေAးတုိ႕သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပါဝင္ဆင္ႏြဲရန္မလုိပဲ ႏုိင္ငံAႀကီးAကဲရာထူး ယူ 
မည့္လုပ္ရပ္သည္ ျမန္မာစံခ်ိန္စံႏႈန္း Aန္ိမ့္ဆုံးေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သလုိ Aဆုိးဆုံးေသာဖြဲ႕စည္းပုံ 
Aေျခခံ Uပေဒကုိလည္း ေရးဆြဲထားပါသည္။ UပေဒAေပၚက ေနရာယူမည့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ 
ကမၻာ့သမုိင္းတြင္မရိွပါ။ Aမ်ားျပည္သူ ေရြးခ်ယ္မတင္ေျမွာက္ေသာ သမၼတၾကီး ရာထူးဆုိသည္မွာ 
ကမၻာတြင္မရိွပါ။ 

တိရစၦာန္ႏုိင္ငံAျဖစ္တိရစၦာန္ႏုိင္ငံAျဖစ္တိရစၦာန္ႏုိင္ငံAျဖစ္တိရစၦာန္ႏုိင္ငံAျဖစ္    မခံႏုိင္ပါမခံႏုိင္ပါမခံႏုိင္ပါမခံႏုိင္ပါ 

ႀက့ံခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဆုိသည္မွာ ႀက့ံသတၱဝါႏွင့္ ဖြတ္သတၱဝါမ်ား၏ ပါတီသာျဖစ္ပါသည္။ ႀက့ံသတၱဝါ 
သည္ ကုိယ္ ခႏၶာကုိယ္ၾကီးျပီး Aင္Aားရိွပါသည္။ ဖြတ္သတၱဝါ Aိမ္ေပၚတက္လွ်င္ မြဲတတ္ပါသည္။ 
ဖြတ္တက္ရင္မြဲသည္ ဆုိေသာ စကားရပ္မွာ ယေန႕ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားAတြက္ လက္ေတြ႕ 
ျဖစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

Aဂၤလန္ႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေသာ စစ္ပညာဘာသာရပ္ကုိပုိ႕ခ်သူ ပါရဂူႀကီးက (၁၉၈၈) ခုႏွစ္ကပင္ 
နဝတ စစ္ေကာင္စီAား Aႀကံေပးလ်က္ရိွပါသည္။ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရိွ ျမန္မာသံရုံး၏Aပတ္စU္ ေသာၾကာ 
ေန႕တုိင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သုိ႕ ပုိ႕ေလ့ရိွေသာ သံတမန္ ေခ်ာစာAိတ္ကုိ Aဆုိပါ စစ္Aႀက့ံေပး ပါရဂူထံမွ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားထံ လိပ္မူထားေသာစာAိတ္ မေရာက္လာမျခင္း မပိတ္ရပါ။ သံAရာရိွမ်ားပင္ သြား 
ေရာက္ယူၾကရပါသည္။ Aဆုိပါ ပါရဂူက ျမန္မာႏ္ုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ထူေထာင္ျခင္းသည္ 
ေရခဲျဖင့္ Aရုပ္ထုသလုိ ၾကာရွည္မခံ၊ Aရည္ ေပ်ာ္သြားလိမ့္မည္။ စစ္တပ္သည္လည္း ႀကီးထြားရန္ 
လိုသည္။ Aင္Aားမ်ားမ်ား စုေဆာင္း၊ လက္နက္ မ်ားမ်ားဝယ္ရန္ AႀကံAUာဏ္မ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ 
စာေရးသူ၏ ေနာင္ေတာ္ညီေတာ္ သံတမန္မ်ားႏွင့္ Aဆုိပါ စစ္ ပညာရွင္ပါရဂူတုိ႕ Aေခ်Aတင္ေျပာဆုိ 
မႈမ်ားလည္း ရိွခ့ဲပါသည္။ 

ယခုAခ်ိန္Aခါတြင္ ဗမာတပ္မေတာ္သည္ ႀက့ံသတၱဝါကဲ့သို႕ ႀကီးထြားလ်က္ရိွကာ ဆန္ႏွင့္Aုိး ေတာ္ရုံ 
မက်၍ စစ္သားမ်ားပင္ ရိကၡာမလံုေလာက္ျဖစ္ေနပါသည္။ ယခင္ေခတ္က ဗုိလ္တစ္ဦးႏွင့္ စစ္သား 
(၁၅) ဦးခန္႕သာ ရိွေသာ ၿမိဳ႕နယ္တခုတြင္ ယခု ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္တစ္ဦးႏွင့္ တပ္ရင္းၾကီးတစ္ရင္းပင္ ရိွေနပါ 
သည္။ 

ႀက့ံသတၱဝါ၊ ဖြတ္သတၱဝါမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သူမသာ ကုိယ္မသာ ျဖစ္ေနသည္ကေတာ့ တစည  



ဆိုေသာ တိရစၦာန္မ်ားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပါတီပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တိရစၦာန္Aခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ၾကမည့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တစညဘဝ မေရာက္ခင္ မဆလ ဆုိတာလရိွခ့ဲဘူးပါသည္။ မဆလ 
ပါတီမွ ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ သန္းတင္ႏွင့္ဇနီးတုိ႕က “ဒုိ႕စစ္ဗုိလ္ေတြ Aရပ္ဘက္ကလူေတြနဲ႕ ႏုိင္ငံေရးတြလုဲပ္ပါ 
က စစ္ဗုိလ္မႉးႀကီးမ်ား ဒုကၡ ေရာက္သြားၾကေၾကာင္း၊ Aရပ္ဘက္မွာ တုိင္းေကာင္စီUကၠ႒သြားလုပ္ၾက 
တဲ့ ဗုိလ္မႉးႀကီးေတြ Aရပ္ဘက္က လုပ္ေဖၚကုိင္ဘက္ေတြရဲ႕ တုိင္စာပစ္စာေတြေၾကာင့္ Aလုပ္ျပဳတ္ 
ဘဝပ်က္တာေတြ Aမ်ားAျပားရိွပါေၾကာင္း၊ စစ္တပ္က ထီးထီး Aာဏာသိမ္းထားတာကသာ 
ေကာင္းေၾကာင္း စသျဖင့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သုိ႕ ေဆးဝါးကုသရန္ လာစU္က စာေရးသူAား ေျပာျပဖူးပါသည္။ 
သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီး ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္သန္းတင္သည္ Aရပ္သားရုံးAဖြဲ႕မႉး ဦးခ်ိဳဦးAား ဖိနပ္တုိက္ခုိင္းခ်ိန္ 
တနာရီေက်ာ္ ႏွစ္နာရီခန္႕ၾကာသည္ကုိလည္း ႀကဳံေတြ႕ဘူးပါသည္။ လူ႕ယU္ေက်းမႈကုိ မသိနားမလည္ 
ေသာ တိရစၦာန္သာသာ လူမ်ိဳးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

တစည ၏ တြဲဘက္ AေထြေထြAတြင္းေရးမႉးဆုိသည့္ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဗုိလ္မႉးႀကီး 
ခင္ေမာင္ႀကီးသည္လည္း လူ႕စိတ္မရိွသည္မွာ ကမ္းကုန္ပါသည္။ မဆလေခတ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ 
ႀကီး ျပည္ပသို႕ခရီး ထြက္ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးရာထူးကုိ ေခတၱပူးတြဲထမ္းေဆာင္ရစU္ သံတမန္ 
AသုံးAႏႈန္း Aဂၤလိပ္စာမ်ားကုိပင္ တတ္ေယာင္ကားလုပ္ကာ ျပန္ေရးေလ့ရိွပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝါရင့္သံတမန္ႀကီးမ်ားက ”ဒီလူ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး သိပ္လုပ္ခ်င္တဲ့လူ၊ ဦးေနဝင္းက 
သူ႕Aေၾကာင္းကုိ သိလုိ႕မခန္႕တာ၊ ေတာ္ ေတာ္ ေၾကာင္တ့ဲလူ” ဟု ေျပာဆုိ ေဝဖန္သံကုိ ၾကားဖူးပါ 
သည္။ ယခုႏွစ္(၂၀၁၀) ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ Aမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ယွU္ၿပိဳင္ Aႏုိင္ယူ 
လိုသည္ဟု ေျပာျပန္သည္။ ကာလေဒသ ပေယာဂကုိ ဆင္ျခင္ မသုံးသပ္တတ္ေသာ ဘဝင္ျမင့္ေနသူ 
တဦးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ႀက့ံဖြတ္ႏွင့္ တစည မ်ားကုိ တိရစၦာန္စိတ္ဓါတ္မ်ိဳးရိွသူမ်ားဟု ေျပာရျခင္းမွာ ကုိယ္ေတြ႕Aေတြ႕Aႀကဳံ 
မ်ားသာမက ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ေက်ာင္း၊ ကန္၊ ဘုရားမ်ားကုိ ဖ်က္၊ သခ်ႋဳင္းမ်ားကုိ 
ဖ်က္၊ ေရွ႕ေဟာင္း AေမြAႏွစ္မ်ားကုိ ဖ်က္၊ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ သတ္၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားကုိ 
သတ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားAရြယ္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကုိ သတ္ျဖတ္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

တိတိတိတိ----ေမြးေမြးေမြးေမြး----ကုကုကုကု    ဆရာဝန္ႀကီးဆရာဝန္ႀကီးဆရာဝန္ႀကီးဆရာဝန္ႀကီး    ကယ္ေတာ္မူႏုိင္ပါေစကယ္ေတာ္မူႏုိင္ပါေစကယ္ေတာ္မူႏုိင္ပါေစကယ္ေတာ္မူႏုိင္ပါေစ 

ငါ့ဘုိ႕၊ ငါ့မိသားစုဘုိ႕ ဘုိ႕တဘုိ႕သာရိွေသာ တိရစၦာန္မ်ား၏ ငါ့ဘုိ႕ဒီမုိကေရစီဦးေႏွာက္ကုိ လူထု ဒီမုိက 
ေရစီ ဦးေႏွာက္ျဖင့္ Aစားထုိးကုသလုိေသာ ေစတနာရွင္ ရခုိင္လူမ်ိဳး တိ-ေမြး-ကု၊ တိရစၦာန္မ်ားကုိ 
ေမြးျမဴကုသေပးေသာ လူစြမ္းေကာင္း တေယာက္ ေပၚေပါက္လာပါသည္။ (၂၀ဝ၈) ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ 
ေထာက္ခံပါသည္။ စစ္ဗုိလ္ တမတ္သား ဆြဲခန္႕သည္ကုိ ေထာက္ခံပါသည္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က 
UပေဒAေပၚက ရပ္တည္မည္ကုိ ေထာက္ခံပါသည္။ စစ္ကြ် န္ဘဝ သက္ဆုိးရွည္ေစမည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ 
ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ Aမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႕AပါAဝင္ တုိင္းရင္း 
သားပါတီမ်ားက ေတာင္းဆုိ သပိတ္ေမွာက္ေနသည္ကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ Aည့ံခံ၍ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ဝင္ေနပါသည္။ 

ေတာ္ဝင္နန္းသုံး ဘြဲ႕ရသမားေတာ္ ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေစာျမေAာင္၏ေနရာတြင္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား 



ကို ကုိယ္စားျပဳမည္ဆုိေသာ တိရစၦာန္ဆရာဝန္တဦး ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္လည္း ကာလေဒသ 
ပေယာဂ ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ 

တိရစၦာန္မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ထဲသုိ႕ တိရစၦာန္ဆရာဝန္ၾကီး ဝင္ေရာက္သြားႏုိင္ပါေစ။ စစ္တပ္ထဲတြင္ 
လည္း ၾကီးႏုိင္ငယ္ညွU္း၊ လူေလာကတြင္လည္း လက္နက္ရိွသူက လက္နက္မ့ဲသူကုိ Aႏုိင္က်င့္ေသာ 
တိရစၦာန္ ေလာကႀကီးမ်ိဳး ျဖစ္ေန၍ တိရစၦာန္ ဆရာဝန္ၾကီး ကယ္ေတာ္မူႏုိင္ပါေစဟုသာ ဆုေတာင္းမိပါ 
သည္။ 

ကလိန္ကလိန္ကလိန္ကလိန္ကက်စ္ေရြးေကာက္ပြဲကက်စ္ေရြးေကာက္ပြဲကက်စ္ေရြးေကာက္ပြဲကက်စ္ေရြးေကာက္ပြဲ 

နAဖ စစ္ေကာင္စီ၏(၂၀၁၀)ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္(၂၀ဝ၈)ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံAေျခခံUပေဒAေပၚ 
Aေျခခံၿပီး က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္၍ လူထုထံသို႕ Aာဏာလြဲေျပာင္းေပးမည့္ ဒီမုိကေရစီ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားသည္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး 
သန္းေရႊ၏ ထားရာေန ေစရာသြား Aာဏာသား တုတ္တုိင္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ Uပေဒ 
မ်ားသည္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ လုံးဝမရိွပဲ ႀက့ံဖြတ္သတၱဝါမ်ား တရားဝင္Aစုိးရျဖစ္ေAာင္ စေကာ 
ေလာက္မွ ေဇာက္မနက္ေသာ ပက္စက္ေသာ Aႀကံဆုိး Uာဏ္ဆုိးမ်ားျဖင့္ ႀကံစည္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ပါ 
သည္။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ဇနီး ေဒၚၾကဳိင္ၾကဳိင္တုိ႔၏ ဝိသမေလာဘကလည္းAေတာမသတ္ႏုိင္ေသးပါ။ 
သမက္ဦးၿဖိဳးေဇာ္ဝင္းကုိ တရုတ္ျပည္ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္Aျဖစ္ ဘာတခုမွသံတမန္ 
Aေတြ႕Aႀကဳံ မရိွဘဲ ခန္႕Aပ္ခ့ဲပါသည္။ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရုံးကုိ Aခုိင္Aမာ တည္ေဆာက္ၿပီး 
ခုိးဝွက္၍ ရသမွ်ပစၥည္းUစၥာမ်ားကုိ သမက္ႏွင့္သမီးထံသုိ႕ ပုိ႕ထားျပီးေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ တစုံတရာ 
Aေၾကာင္းမလွပါကလည္း မိသားစုAားလုံး တရုတ္ျပည္မွာ Aေျခခ်ေနထုိင္ရန္ စီမံလ်က္ရိွေၾကာင္း 
သိရပါသည္။ 

ႏုိင္ငံေရးလုပ္စားမည့္ႏုိင္ငံေရးလုပ္စားမည့္ႏုိင္ငံေရးလုပ္စားမည့္ႏုိင္ငံေရးလုပ္စားမည့္    Aည့ံခံ၍ပါဝင္သူမ်ားAည့ံခံ၍ပါဝင္သူမ်ားAည့ံခံ၍ပါဝင္သူမ်ားAည့ံခံ၍ပါဝင္သူမ်ား    
 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုသည္ပင္လွ်င္ စစ္Aာဏာရွင္မ်ားထံတြင္ Aႀကိမ္ႀကိမ္ Aရံႈးေပး Aည့ံခံခ့ဲပါသည္။ 
ဦးႏုကုိ AားကိုးAားထားျပဳ၍ ဘဝပ်က္သူ Aမ်ားAျပားထဲတြင္ စာေရးသူ၏ဘခင္ ဦးဘေAး 
(လႊတ္ေတာ္Aမတ္၊ ျပည္ေထာင္စုပါတီ) လည္းပါဝင္ပါသည္။ ဘခင္လည္း Aသက္Aရြယ္ႀကီးမွ 
ဦးႏုႏွင့္Aနီးကပ္ေပါင္းေဖၚကာ ဗုဒၶဘာသာ က်မ္းဂန္စာေပမ်ားကုိ Aဂၤလိပ္ဘာသာျပန္Aဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ 
ခ့ဲပါသည္။ စာေရးသူ Aဂၤလန္ႏုိင္ငံသုိ႕ မထြက္ခြာလာမီ (၁၉၈၄) ခႏွစ္ႏွစ္တြင္ Aေဖသည္ စာေရးသူ 
Aိမ္သုိ႕ ေရာက္ရိွလာခ့ဲပါသည္။ Aေဖက ဗုဒၶက်မ္းဂန္မ်ားကုိ ဘာသာျပန္ျပီး၍ Uကၠ႒ၾကီး ဦးႏုက 
ေAာင္ပြဲခံAခမ္းAနားျပဳလုပ္ရန္ Aေၾကာင္းၾကား၍ လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ေနာက္တေန႕ 
ဦးႏုAိမ္ကAျပန္ Aလြန္ စိတ္ဓါတ္က်လာသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ဦးႏုက Aေတြ႕မခံေတာ့ေၾကာင္း၊ 
Aဓိ႒ာန္ဝင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ဗုဒၶက်မ္းဂန္ ဘာသာျပန္Aဖြဲ႕၏ ေAာင္ပြဲAခမ္းAနားကုိလည္း ရပ္ကြက္ 
ေကာင္စီက မလုပ္ရဟု Aမိန္႕ထုတ္၍ မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာကာ လက္မိႈင္ခ်ေနပါသည္။ 
စာေရးသူက ဦးႏုသည္ AေရးAေၾကာင္းက်တုိင္း Aဓိ႒ာန္ဝင္ၿပီး လူမ်ားႏွင့္Aေတြ႕မခံသည့္ 



Aေၾကာင္းမ်ားကုိ ၾကားဖူးခ့ဲပါသည္။ သူ႕Aေနျဖင့္ ရပ္ကြက္ေကာင္စီကတားလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္း ဗဟုိ 
Aထိ တက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆုံး ဦးေနဝင္းAထိ တက္ၿပီး Aက်ိဳးAေၾကာင္းေျပာႏုိင္လ်က္ 
လြယ္လြယ္ျဖင့္ AရံႈးေပးAည့ံခံတတ္သျဖင့္ ေနာက္ေနာင္ ဦးႏု ေနာက္မလုိက္ရန္ စာေရးသူက ဘခင္ 
Aား ေျပာျပခ့ဲဖူးပါသည္။ ဘခင္လည္း စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္ျဖင့္ မာန္ေAာင္ၿမိဳ႕သုိ႕ ျပန္သြားခ့ဲပါသည္။ 
စာေရးသူAေနျဖင့္ Aေဖႏွင့္ ဦးႏု တုိ႕ Aဆက္ျပတ္သြားၾကၿပီဟု ႏုိင္ငံျခားက ယူဆေနမိခ့ဲပါသည္။ 
(၁၉၈၈) ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီAေရးေတာ္ပုံ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ဦးႏုႏွင့္ျပန္ေပါင္းကာ (၁၉၉၀) ျပည့္ႏွစ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဦးႏု၏ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပါတီဝင္Aျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခ့ဲသည္ဟု 
ၾကားသိရပါသည္။ Aေဖသည္ ေျမ (၁၃) Eကတြင္ စုိက္ပ်ိဳး၍ဝင္ေငြေကာင္းေနေသာ Aုန္းခင္းႀကီးကုိ 
ေရာင္းခ်ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခ့ဲပါသည္။ ေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား၏ မဲဆႏၵ သုံးရာေက်ာ္ ေလာက္သာ 
ရရိွၿပီး သားAရြယ္ေလာက္ရိွေသာ Aမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ Aမတ္ေလာင္းထံတြင္ Aရံႈးႀကီးရံႈးနိမ့္ 
သြားခ့ဲပါသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲAၿပီးမွာ AေဖAေနျဖင့္ စားဝတ္ေနေရးAတြက္ 
ေငြလုိေနေၾကာင္း Aစ္မႀကီးထံမွ စာရ၍ စာေရးသူAေနျဖင့္ ေငြAႀကိမ္ႀကိမ္ပုိ႕ခ့ဲျပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ 
စာေရးသူ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိွAိမ္ကုိ မတန္တဆေစ်းျဖင့္ေရာင္းခ်ၿပီး ေပးခ့ဲရပါသည္။ ဒီမုိကေရစီကုိAထူး 
လိုခ်င္ခဲ့ေသာ ဘခင္၏ ”ဖြတ္မရ ဓါးမဆုံး”ဆုိသက့ဲသုိ႕ စစ္ဗုိလ္ဆုိးမ်ား၏ Aလိမ္Aညာေရြးေကာက္ 
ပြဲကုိ ဝင္မိ၍ ဒီမုိကေရစီမရပဲ စီးပြား ပ်က္၊ ဘဝ ပ်က္ခ့ဲရသည့္ ပုံျပင္တစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ Aထူးသျဖင့္ 
Aည့ံခံAရံႈးေပးခံေလ့ရိွေသာဦးႏုေနာက္သုိ႕လုိက္မိ၍သိကၡာက်သြားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 

သပိတ္သပိတ္သပိတ္သပိတ္သပိတ္သပိတ္သပိတ္သပိတ္    ေမွာက္ေမွာက္ေမွာက္ေမွာက္ေမွာက္ေမွာက္ေမွာက္ေမွာက္ 

(၁၉၉၀) ျပည့္ႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ကုိ ခုတုံးလုပ္ျပီး ဗုိလ္က်မင္းမူေနေသာ နဝတ စစ္ေကာင္စီကပင္ 
တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ သူတုိ႕ျပဳလုပ္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သူတုိ႕ကပင္ 
AသိAမွတ္မျပဳပဲ Aာဏာကုိ ဆက္လက္ သိမ္းထားၾကပါသည္။ 

(၂၀ဝ၈)ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပုံUပေဒကုိ နာဂစ္မုန္တုိင္းျဖစ္၍ လူေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ 
ေသဆုံးခ်ိန္တြင္ မသမာေသာ နည္းမ်ိဳးစုံသုံးၿပီး လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္သေယာင္ လိမ္ညာ၍ 
Aတင္း AဓမၼAတည္ျပဳခ့ဲၾကပါသည္။ 

စစ္တပ္ကုိ ခုတုံးျပဳလုပ္ၿပီး စစ္ဗုိလ္ဆုိးတစ္စု ထာဝစU္ စုိးမုိးျခယ္လွယ္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ သေဘာတူပါ 
သည္ဟု ဝန္ခံခ်က္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဝဲင္ေသာ ပါတီမ်ားႏွင့္ပါတီေခါင္းေဆာင္ဆုိသူမ်ားသည္ ဒီမုိက 
ေရစီႏွင့္ လူ႕Aခြင့္Aေရးတုိက္ပြဲတြင္ Aႀကိမ္ႀကိမ္ Aည့ံခံ Aရံႈးေပးသူမ်ား၏သမီးမ်ားႏွင့္ Aေပါင္းပါ 
တစ္စုသာျဖစ္ပါသည္။ ရာဇဝင္သမုိင္းတြင္ ယုံၾကည္ခံယူခ်က္ကို ဦးထိပ္ပန္၍ Aေသခံသူမ်ား ရိွသက့ဲ 
သို႕ ယုံၾကည္ခံယူခ်က္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ AရံႈးခံAည့ံခံသူမ်ားလည္း ရိွၾကပါသည္။ Aည့ံခံAရံႈးေပး 
တတ္သူ၏ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါ မျဖစ္ရန္ Aထူး သတိထားၾက ေစလုိပါသည္။ လူည့ံကုိေထာက္ခံ 
Aားေပးသူသည္ လူည့ံပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

(၁၉၉၀) ျပည့္ႏွစ္က Aႏုိင္ရရိွခ့ဲေသာ Aမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရခုိင္ ဒီမုိကေရစီ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရွမ္း 
တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ မြန္Aမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္AပါAဝင္ တုိင္းရင္းသား 
ဒီမုိကေရစီပါတီမ်ားက(၂၀၁၀)ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဒီမုိကေရစီႏွင့္ တရားမွ်တမႈမရိွ၍ သပိတ္ 



ေမွာက္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းသာလွ်င္ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ စစ္တပ္ကုိ ခုတုံးလုပ္ကာ 
လိမ္ညာ လွည့္ပတ္ ခုိးဝွက္ စားေနၾကေသာ စစ္ဗုိလ္ဆုိးတစ္စု၏ Aာဏာရွင္Aစုိးရ ေပ်ာက္ကြယ္ သြား 
ႏုိင္ပါသည္။ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းသည္ ပထမ ဦးစားေပးျပဳလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းစU္ျဖစ္ပါသည္။ သပိတ္ 
မေမွာက္ရဲသူ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားAေနျဖင့္ မဲရုံကုိ သြားၿပီး ပယ္မဲေပးႏုိင္ပါသည္။ 

Aပယ္ခံဘဝAပယ္ခံဘဝAပယ္ခံဘဝAပယ္ခံဘဝ    လႊတ္ေျမာက္ေရးလႊတ္ေျမာက္ေရးလႊတ္ေျမာက္ေရးလႊတ္ေျမာက္ေရး    ပယ္မဲေပးပယ္မဲေပးပယ္မဲေပးပယ္မဲေပး 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သူ႕ဆန္စား ရဲမွဆုိေသာ တလြဲတေလ်ာ္ ေတြးေခၚေနသူမ်ား ရိွပါသည္။ ျပည္သူ႕ဆန္ 
စားၿပီး ျပည္သူ႕ကုိ ရဲဝ့ံစြာ ကူညီရပါမည္။ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲေခါင္းပါးေန၍ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္း စစ္သား၊ 
ရဲသား၊ မီးသတ္သမားႏွင့္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ဆင္းရဲ ေခါင္းပါးေနပါသည္။ ျပည္သူလူထု ေပး 
ေဆာင္ေနေသာ Aခြန္Aေကာက္ေငြမ်ားကုိစားေနၾကေသာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းမ်ားAေနျဖင့္ ျပည္သူ႕ 
ဘက္ေတာ္သား သာျဖစ္ရပါမည္။ စစ္ဗုိလ္ဆုိးတစု၏ လက္ေဝခံ ေဒါက္တုိင္ Aလုပ္Aေကြ် းျပဳသူမ်ား 
ဘဝက ရုန္းထြက္ၾကရပါမည္။ စစ္ဗုိလ္ဆုိးတစု၏ သားဝ၊ မယားဝ ကုိယ္က်ိဳး Aတၱလြန္ကဲေသာ 
ဝိသမေလာဘေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ႀကီးလည္း ကမၻာ့ Aဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနပါသည္။ 

ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကမၻာAလယ္တြင္ Aလြန္ မ်က္ႏွာငယ္ ေနပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိလည္း 
တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားAပါAဝင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ ကမၻာ့ေငြေၾကး ရံပုံေငြ 
Aဖြဲ႕ႀကီးကပင္ ပယ္ထားျခင္းခံေနရပါသည္။ 

Aေၾကာက္တရားျဖင့္ေနၾကရေသာ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းႏွင့္ ဆင္းရဲသူဆင္းရဲသားမ်ားAေနျဖင့္ ေပးတာ 
ယူ၊ ေကြ် းတာစား၍ ေခ်းေငြမ်ားကုိယူၾကပါ။ မဲရုံကုိလည္းသြားၾကပါ။ မိမိေပးရမည့္ မဲျပားေပၚတြင္ 
ႀက့ံဖြတ္ပါတီ၊ တစည ပါတီ၊ Aည့ံခံသူမ်ားပါတီ စေသာပါတီကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း သုံးဦးေလးဦးစလုံး 
ကို Aမွန္Aမွတ္AသားAမွန္Aမွတ္Aသား ( ၊/) ျခစ္၍ ဆႏၵမဲေပးလုိက္ပါ။ 

ပါတီAားလုံးထဲက ဘယ္ပါတိီကုိမွ ပုိပုိသာသာ မႀကိဳက္ႏွစ္သက္၍ ပါတီAားလုံးကို တၿပိဳင္နက္တည္း 
မဲဆႏၵ ေပးႏုိင္ပါသည္။ မိမိဆႏၵကုိ AရိွAရိွAတုိင္း ေဖၚထုတ္ျခင္းကုိ ဘယ္Uပေဒ စည္းကမ္းမွ မတား 
ဆီးႏုိင္ပါ။ AေရးAႀကီးဆုံးက ညီညီညြတ္ညြတ္ Aပယ္ခံဘဝက လြတ္ေျမာက္ေရး Aတြက္ ပယ္မဲ 
ေပးၾကရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(၂၀၁၀)ျပည့္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္သူက ေမွာက္၊ ပယ္မဲေပးသူက ေပးၾကပါ။ စစ္ကြ် န္ဘဝ 
က လြတ္ေျမာက္ေရးAတြက္ နည္းပရိယယ္ မ်ိဳးစုံသုံး၍ ၾကဳိးစား Aားထုတ္ၾကပါစုိ႕။ ။ 

Aေဝးေရာက္သံတမန္တစ္ဦးAေဝးေရာက္သံတမန္တစ္ဦးAေဝးေရာက္သံတမန္တစ္ဦးAေဝးေရာက္သံတမန္တစ္ဦး 
(၂၅၊ ဝ၉၊ ၂၀၁၀) 

လန္ဒန္ျမိဳ႕ 

 


