
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 ေရြးေကာက္ပြ၏ဲရလဒ္ကို ယခုAထဲက 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 ္

မွ်မွ်တတ မျဖစ္မယ့္ ႏုိဝင္ဘာ (၇) ရက္ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး တနဂၤေႏြ, 19 စက္တင္ဘာ 2010 

စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ ေန႔စဲြနဲ႔ ထုတ္ေ၀တဲ့ Aစိုးရ သတင္းစာေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဝဲင္မယ့္ ပါတီေတြ 
ကို ေရဒီယိုနဲ႔ ရုပ္ျမင္သံၾကားကေန ေဟာေျပာစည္းရံုးခြင့္ ေပးမယ္လို႔ ေၾကညာသြားပါတယ္။ တဆက္ 
တည္းမွာပဲ သူတို႔ သတ္မွတ္ေပးတဲ့ ရက္ေပါင္း (၆၀) Aတြင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီAျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ ဆက္လက္ 
ေလွ်ာက္ထားျခင္း မရွိလို႔ဆိုၿပီး ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြမဲွာ မဲAျပတ္Aသတ္နဲ႔ Aႏိုင္ရခဲ့တဲ့ NLD AပါA၀င္ 
ပါတီ ငါးခုနဲ႔၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲAတြက္ ပါတီAင္Aားစာရင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း မတင္ျပ 
ႏိုင္တဲ့ ပါတီ ငါးခုကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္မွာ ၀င္ေရာက္ 
ယွU္ၿပိဳင္ၾကဖို႔က ပါတီေပါင္း (၃၇) ခုနဲ႔ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတခ်ိဳ႕ (စာရင္းAရ ၃၄ Uီးလို႔ 
ဆိုပါတယ္) ပဲ က်န္ပါတယ္။ 
Aစိုးရရဲ႕ ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားကေန ေဟာေျပာစည္း႐ံုးခြင့္မွာ ၃၀ ရက္ ၁၀ လ ၂၀၁၀ ေန႔Aထိလို႔ 
ေဖာ္ျပထားေပမဲ့ ဘယ္ေန႔က စတင္ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိပါဘူး။ ပုဂၢလိပိုင္ဂ်ာနယ္ တခုမွာ 
ေတာ့ ၂၄-၉-၂၀၁၀ ကေန ၃၀-၁၀-၂၀၁၀ Aထိ ရက္ေပါင္း (၃၇) ရက္Aတြင္း ပါတီ (၃၇) ပါတီကို 
တေန႔ကို ႏွစ္ပါတီႏႈန္းနဲ႔ ႏွစ္ႀကိမ္စီ Aလွည့္က် ထုတ္လႊင့္ခြင့္ ျပဳမယ္ဆိုတဲ့ ဇယားခ်ပ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ 
ထားပါတယ္။ Aဲဒီ ေၾကညာခ်က္ထမဲွာ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြAတြက္ ေရဒီယို 
႐ုပ္ျမင္သံၾကား ေဟာေျပာစည္း႐ံုးခြင့္ မပါပါဘူး။ ဝင္ေရာက္ ယွU္ၿပိဳင္ၾကမွာခ်င္း Aတူတူ Aခြင့္Aေရး 
တန္းတူမရသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ 
ဒီ့Aျပင္ (၁၅) မိနစ္စာ တႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ ထုတ္လႊင့္ခြင့္ ရယံုနဲ႔ မလံုေလာက္ဘူးဆိုတာေတာ့ Aထူး 
ေျပာစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ၾကံ့ဖြံ႕နဲ႔ တ.စ.ည ကလြဲရင္ က်န္တဲ့ ပါတီေတြ Aတြက္က သီခ်င္းေရးဆရာ 
ရွာဖို႔၊ Aဆိုရွင္ ငွားဖို႔၊ သီခ်င္းတိုက္ဖို႔၊ Aသံသြင္းဖို႔၊ သီခ်င္းကို ဆင္ဆာခြင့္ျပဳခ်က္ ေစာင့္ရမွာတို႔နဲ႔ 
သိပ္မလြယ္လွပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ (၁၅) မိနစ္Aတြင္းမွာပဲ ေဟာေျပာ စည္း႐ံုးမယ့္ စာသားေရာ၊ သီခ်င္းေရာ 
ေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွု ျဖစ္မွာပါ။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕စည္းမ်U္း စည္းကမ္းေတြထမဲွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေAးခ်မ္း 
သာယာေရးကို ထိခိုက္ေစတာတို႔၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ထိခိုက္ေစတာတို႔ ဆိုတာ 
ဘာရယ္AတိAက် မေျပာထားဘဲ မႀကိဳက္ရင္ မႀကိဳက္သလို တားျမစ္ ပိတ္ပင္ခြင့္ ရွိေနတာေပါ့။ မတရား 
တဲ့ Uပေဒ စည္းမ်U္း၊ စည္းကမ္းေတြ ေAာက္ကပဲ ရသေလာက္ လုပ္ေနရတဲ့ သေဘာလို႔ ဆိုရမွာပါ။ 
ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (Uကၠ႒) Uီးသုေ၀က ဂ်ာနယ္တခုနဲ႔ Aင္တာဗ်ဴးမွာ ေငြေၾကးAခက္Aခဲေၾကာင့္ (၄၉) 
Uီးပဲ ဝင္ၿပိဳင္ဖို႔ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာေနတဲ့Aခ်ိန္မွာ၊ ၾကံ့ဖြံ႕က ထုတ္ေ၀မယ့္ ပါတီသတင္း စာေစာင္က 
Aပတ္စU္ ေစာင္ေရ တသိန္း ႐ိုက္ႏွိပ္ ျဖန္႔ေ၀မယ္ဆုိေတာ့ ဓန Aင္Aားခ်င္း၊ ဘယ္ေလာက္ ကြာေနလဲ 
ဆိုတာ ရွင္းေနပါၿပီ။ ၾကံ့ဖြံ႕ကလြၿဲပီး က်န္တဲ့ပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ Aေနနဲ႔ 
ကိုယ္ဝင္ၿပိဳင္မယ့္ မဲဆႏၵနယ္မွာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူUီးေရ ဘယ္ေလာက္ရွိမွန္း မသိႏိုင္ၾကပါဘူး။ သိေAာင္ 
လုပ္ဖို႔လည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ၾကံ့ဖြံ႕က လက္ရွိ Aာဏာရ Aစိုးရျဖစ္ေနေတာ့ သူတို႔လက္ထမဲွာ Aခ်က္A 



လက္ Aားလံုး ရွိထားတယ္။ တAိမ္တေယာက္ မလာမေနရ ဆင့္ေခၚလို႔လည္း ရတယ္။ ဒါက Aာဏာနဲ႔ 
လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ဘယ္ေလာက္ ကြာတယ္ဆိုတာ ရွင္းမေနဘူးလား။ 
ပိုဆိုးတာက စက္တင္ဘာ (၁၇) ရက္ေန႔ထုတ္ Aစိုးရ သတင္းစာေတြထမဲွာ ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏိုင္ 
မယ့္ ေနရာမ်ား စာရင္း ပါလာပါတယ္။ လံုျခံဳေရးAရလို႔ Aေၾကာင္းျပထားပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ တိုင္းျပည္က 
န.A.ဖ ေျပာသလို တကယ္ ေAးခ်မ္းတည္ၿငိမ္ေနတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူးလား ေမးခြန္း ထုတ္ရပါလိမ့္မယ္။ 
မက်င္းပႏိုင္တဲ့ နယ္ေျမတခ်ဳိ႕ဆိုရင္ ရန္ကုန္နဲ႔ သိပ္မေဝးလွတဲ့ က်ဳိက္ထို၊ ဘီးလင္းထမဲွာေတာင္ ရွိတယ္။ 
ကရင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတြမွာလည္း Aမ်ားႀကီးပဲ။ ကိုယ့္ေဒသ ေထာက္ခံမႈကို 
Aားထားၾကရမယ့္ လူမ်ဳိးစု ပါတီေတြ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ ၾကံ့ဖြံ႕က Aာဏာလက္ဝယ္ ရွိေနတာဆို 
ေတာ့ နယ္လွည့္ခရီးေတြ သြားရင္ျဖစ္ေစ၊ Aစည္းAေ၀ေတြမွာ ျဖစ္ေစ၊ လမ္းဖြင့္ပြဲ၊ တံတားဖြင့္ပြဲေတြမွာ 
ျဖစ္ေစ တရားဝင္ မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးခြင့္ ရေနတာ ၾကာပါၿပီ။ က်န္တဲ့ ပါတီေတြသာ (၇) ရက္ႀကိဳၿပီး 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းရတာတို႔၊ Aခ်ိန္ေနရာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြတို႔နဲ႔ ေဘာင္ခတ္ခံထားရတာပါ။ 
ဒါ့ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ႏို္၀င္ဘာ ၇ ရက္မွာ က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ Aခင္းAက်င္းႀကီး တခုလံုးကို ျခံဳၿပီး 
ၾကည့္လိုက္ရင္ Aေျပးၿပိဳင္ပြဲ တခုမွာ ၾကံ့ဖြံ႕ကို Aေၾကာေပးထားရတဲ့Aျပင္၊ က်န္တဲ့ပါတီေတြက 
ေျခက်င္းခတ္ၿပီး ဝင္ေျပးရမွာလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနတယ္လို႔ပဲ ဆိုရမွာပါ။ 
နားဆင္ရန ္

 

 

နAဖ ရဲ႕ Aတြင္းသေဘာ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး           Aဂၤါ, 21 စက္တင္ဘာ 2010 

Aခုခ်ိန္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၾကမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စာရင္း တင္သြင္းၿပီးသြားၾကပါၿပီ။ ၾကံ့ဖြံ႕က 
လႊတ္ေတာ္ သံုးရပ္လံုး၊ ႏိုင္ငံAဝွမ္းမွာ ရွိတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ Aားလံုးမွာ Aျပည့္ဝင္ႏိုင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ 
ပါတီပါ။ တ.စ.ည က ဒုတိယပါ။ သူတို႔ ႏွစ္ခုကို ဖယ္လိုက္ရင္ က်န္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ Aင္Aားစု ပါတီေတြ၊ 
လူမ်ဳိးစု ပါတီေတြ ေပါင္းရင္ေတာင္မွ ၾကံ့ဖြံ႕ရဲ႕ သံုးပံု တပံုေတာင္ မျပည့္ပါဘူး။ Aိမ္ျဖည့္ဝင္ကစားရသလို 
ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ပိုၿပီး ေပၚလြင္္ေနပါၿပီ။ 
ေရြးေကာက္ပြဲ Uပေဒမွာ ပါတီေတြ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ခြင့္ မရွိဘူးဆိုတာမ်ဳိး ျပ႒ာန္းမထားေပမဲ့ ဒီမိုကေရစီ 
Aင္Aားစု ပါတီေတြနဲ႔ လူမ်ဳိးစု ပါတီေတြ မဟာမိတ္ဖြဲ႕၊ လူAင္Aား ျဖန္႔ၿပီး ၾကံ့ဖြံ႔ကို လိုက္ၿပီးယွU္မွာ 
စိုးတဲ့Aတြက္ ေကာ္မရွင္႐ံုးက မဟာမိတ္ မဖြဲ႕ရဘူးလို႔ ႏႈတ္နဲ႔ ညႊန္ၾကားပါတယ္။ 
ဒီေတာ့ ကိုယ့္ဘက္က Aင္Aားနည္းရတဲ့Aထဲ၊ ၀င္ႏိုင္တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေတြ က်ေတာ့လည္း Aခ်င္းခ်င္း 
ျပန္ၿပိဳင္ရသလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။ ပါတီေတြကလည္း မတရားမွန္း သိရက္နဲ႔ ေခါင္းငံုၿပီး ၀င္ၿပိဳင္ၾကရ 
ေတာ့မယ္လို႔ စိတ္ဒံုးဒံုး ခ်လိုက္ဟန္ တူပါတယ္။ Aစိုးရက ဘာေျပာေျပာ ေခါင္းငံု႔ခံေနၾကတာပဲ 
ေတြေနရပါတယ္။ တကယ္တန္းဆိုရင္ ဒီလိုAခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ၀င္မၿပိဳင္ေတာ့ဘဲ ေရြးေကာက္ပြကဲေန 
ႏုတ္ထြက္ရမွာပါ။ ပါတီဖ်က္မယ္ဆိုလည္း ဖ်က္ေပါ့။ မဖ်က္လည္း ဘယ္ပါတီမွ ဆက္ရပ္တည္ႏိုင္ 
ေလာက္တဲ့ Aားမရွိပါဘူး။ Aေႏွးနဲ႔ Aျမန္ပါပဲ။ 



ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးရဲ႕ တရုတ္ျပည္ခရီးစU္Aၿပီး သံတမန္ Aသိုင္းAဝိုင္းကေန သတင္းတခု ထြက္လာပါ 
တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံတကာက ဝင္စြက္ဖက္တာကို လက္မခံေပ 
မဲ့ ႏိုင္ငံတကာက ေရြးေကာက္ပြကဲို AသိAမွတ္ မျပဳမွာကိုေတာ့ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိတယ္ဆိုတာပါ။ Aတြင္း 
ပိုင္းက ထြက္လာတဲ့ သတင္းလို႔ သိရပါတယ္။ လက္ရွိAေနAထားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ တရားဝင္မႈ/မဝင္ 
မႈကို Aဓိက ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္တာက ဒီမိုကေရစီ Aင္Aားစု ပါတီေတြ၊ လူမ်ဳိးစုပါတီေတြက ေရြးေကာက္ပြဲ 
မဝင္ေတာ့ဘူး ဆိုၿပီး တၿပိဳင္တည္း ေၾကညာတာနဲ႔၊ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္ပြဲေန႔မွာ မဲသြားမေပးဘဲ 
ဆန္႔က်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ေရြးေကာက္ပြႀဲကီး ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ က်င္ပႏိုင္တယ္ ဆိုတာမ်ဳးိ ျဖစ္ေAာင္လို႔ Aစိုးရရဲ႕ ေဒါက္တိုင္ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြက ပါတီေလးေတြကို ဆယ့္ငါးသိန္းမ်ဳိး၊ သိန္းႏွစ္ဆယ္မ်ိဳး Aလွဴေငြထည့္ 
ၿပီး ေျမႇာက္ေပးတာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိေနတာပါ။ NLD က လြလဲို႔ Aားလံုးဝင္ၿပိဳင္ၾကပါတယ္ ဆိုတာမ်ဳိး 
ႏိုင္ငံတကာက Aထင္ခံရဖို႔ သူတို႔က သိန္းငါးရာ၊ တစ္ေထာင္ေလာက္ သံုးၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ တရားဝင္မႈ 
ကို ဝယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 
နားဆင္ရန္ 
 

ေက်ာခိုင္း ထြက္လာၾကပါ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး ဗုဒၶဟူး, 22 စက္တင္ဘာ 2010 

မၾကာခင္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ စတင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္Aစိုးရက သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ စနစ္တက် 
စီစU္ၿပီးမွ လုပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြပဲဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Aႏွစ္ႏွစ္ဆယ္Aတြင္း ပထမဆံုးလုပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ 
လို႔ ေျပာလို႔ရသလို Aႏွစ္ႏွစ္ဆယ္လံုးလံုး လိုသလို ပံုေဖာ္ထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံု AေျခခံUပေဒAေပၚမူတည္ 
ၿပီး စစ္တပ္Aာဏာ တရား၀င္ ျဖစ္ေရး၊ Aနာဂတ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကကို စစ္တပ္က ဆက္လက္ 
ႀကိဳးကိုင္ႏိုင္ေရးAတြက္ တစ္ဖက္သတ္ Aေပၚစီးယူၿပီး လုပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒီAခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Aထင္ရွားဆံုး၊ သိသာျမင္သာ Aျဖစ္ဆံုးကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား Uီးေဆာင္တဲ့ 
ၾကံ့ဖြံ႕Aသင္းကို ၾကံ့ဖြံ႕ပါတီAျဖစ္ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ ေျပာင္းလၿဲပီး ေရြးေကာက္ပြဝဲင္ဖို႔ လုပ္တဲ့ 
Aခ်က္ပါပဲ။ Aရွက္သိကၡာ မရွိတဲ့ေနရာမွာ သူတို႔ျပဌာန္းထားတဲ့ Uပေဒကိုေတာင္ သူတို႔ မလိုက္နာႏိုင္တဲ့ 
Aထိပါပဲ။ ဝန္ထမ္းမ်ား ပါတီႏိုင္ငံေရး ကင္းရွင္းရမယ္လို႔ စစ္Aုပ္စု Aာဏာသိမ္းယူစU္က Uပေဒျပဌာန္း 
ခဲ့ပါတယ္။ Aခု ၾကံ့ဖြံ႕ပါတီဝင္ သန္း (၂၂) သန္းေက်ာ္ထမဲွာ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းက တဝက္ေလာက္ ပါေနတာ 
ပါ။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘာAေၾကာင္းAခ်က္မွ ထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းတာ မရွိပါဘူး။ Aဲဒီ ပါတီဝင္Aင္Aား 
ေတြရဲ႕ မဲAပါA၀င္ မတရားေသာ နည္းလမ္းမ်ဳိးစံုသံုးၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ Aႏိုင္ရေရးကို ရတဲ့ပံုစံနဲ႔ 
ယူၾကၿပီး စစ္Aုပ္စု Aာဏာတည္ျမဲေAာင္ လုပ္ၾကမွာပါ။ 
ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီဟာ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္လံုးAတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေပါငး္ (၁၀၀၀) ေက်ာ္နဲ႔ ပါ၀င္ယွU္ 
ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Aတိုက္Aခံေတြထကဲ တစည ပါတီကို ဖယ္ၿပီး က်န္ပါတီAားလံုးရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ 
ေတြကို ေပါင္းရင္ေတာင္ ႀကံ့ဖြံ႕ရဲ႕ တဝက္ မရွိပါဘူး။ ဒီAခ်က္က ဘာကို ျပသလဲဆိုရင္ တခ်ဳိ႕ပါတီေတြ 
ေျပာေျပာေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဝဲင္ၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ဆင္မယ္ဆိုတဲ့ Aခ်က္ဟာ ဘယ္လိုမွ 
မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာကို သိသာေစပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထကဲ ကိုယ္စားလွယ္Aားလံးုရဲ႕ ႏွစ္ဆယ္ရာခိုင္ 



ႏႈန္းရွိမွ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဖို႔ Aဆိုတင္သြင္းခြင့္ ရွိတာပါ။ ျပင္မယ္ မျပင္ဘူး စU္းစား ဆံုးျဖတ္တဲ့ Aဆင့္မဟုတ္ 
ပါဘူး။ Aဆိုတင္သြင္း႐ံု တင္သြင္းခြင့္ပဲ ရွိတာပါ။ 
Aတိုက္Aခံ ကိုယ္စားလွယ္ Aားလံုး ေရြးေကာက္ပြမဲွာ Aႏိုင္ရရင္ေတာင္ လႊတ္ေတာ္ထမဲွာ ႏွစ္ဆယ္ 
ရာခိုင္ႏႈန္း မရွိေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္လို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ၂၀၀၈ 
ဖြဲ႕စည္းပံုကို မျပင္ႏိုင္သမွ် ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဟာ စစ္ဗိုလ္္ခ်ဳပ္၊ စစ္Aုပ္စုေတြရဲ႕ လက္ထမဲွာပဲ ရွိေနUီးမွာပါပဲ။ 
Aတိုက္Aခံ ပါတီေတြရဲ႕ AေနAထားက ေရြးေကာက္ပြမဲွာ ႏိုင္ဖို႔ကလည္း မေသခ်ာ၊ ႏိုင္ခဲ့ျပန္ရင္လည္း 
ကိုယ္Aင္Aားက တစ္ဘက္ရန္သူကို တိုက္ခိုက္ Aႏိုင္ယူႏိုင္တဲ့ AေျခAေနလည္း မရွိ။ လႊတ္ေတာ္ထဲ 
က ခံုတခံုမွာ ဝင္ထိုင္ၿပီး ေပးတာယူ၊ ေကၽြးတာစား၊ လက္ညႇိဳးေထာင္ ေခါငး္ၿငိမ့္လုပ္ရတဲ့ ႐ုပ္ေသး Aမတ္၊ 
စစ္Aာဏာရွင္ေတြ Aလိုက် လိုက္လုပ္ရတဲ့ ခိုင္းဖတ္ Aမတ္ေတြပဲ ျဖစ္လာဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ 
ျပည္သူလူထုေတြ Aႏွစ္ႏွစ္ဆယ္လံုးလံုး ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီက ဘယ္လိုရေတာ့မွာလဲ။ 
ဒီAေနAထားနဲ႔ကေတာ့ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ဒီမိုကေရစီ မရႏိုင္ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြၿဲပီးလဲ ျမန္မာလူထုက 
ေတာ့ စစ္ကၽြန္ပဲ ျဖစ္ေနရUီးမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ 
ဒီAေျခAေနမွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲ။ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။ Aတိုက္Aခံ Aင္Aားစု AားလံုးစU္းစားၾကပါလို႔ 
တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ Aေကာင္းဆံုးကေတာ့ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ တရားဝင္ တည္ရွိေရးAတြက္ 
စစ္Aုပ္စုက မျဖစ္မေန လုပ္ခ်င္ေနတဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြကဲို Aတိုက္AခံပါတီAားလံုးက သပိတ္ 
ေမွာက္ၿပီး ေက်ာခိုင္း ထြက္လာၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ ဒီနည္းလမ္းကပဲ မၾကာခင္ 
က်င္းပေတာ့မယ့္ ေရြးေကာက္ပြကဲို ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ေစၿပီး ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ စစ္Aုပ္စု 
Aက်ပ္႐ိုက္ေစႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ 
နားဆင္ရန္ 
 

၉၉.၉% Aႏိုင္ရရွိ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး ဗုဒၶဟူး, 22 စက္တင္ဘာ 2010 

နိုဝင္ဘာ (၇) ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဝင္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ ပါတီေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမAသီးသီးမွာ မဲဆြယ္ 

စည္းရံုးမႈေတြ စတင္ေနၾကပါၿပီ။ Aဲ့ဒီပါတီေတြထမဲွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းAမ်ားဆံုးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ 
သံုးရပ္လံုးမွာ တနိုင္ငံလံုး Aတိုင္းAတာနဲ့ ပါဝင္Aေရြးခံမယ့္ ပါတီကေတာ့ Aားလံုးသိၾကတဲ့Aတိုင္း 
ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဆိုတာ ၁၉၉၃ ခုနွစ္ကတည္းက ဖဲြ႔စည္းခဲ့တဲ့ လူမႈေရးAသင္းAမည္ခံ ႀကံ့ခိုင္ေရးနဖဲြ႔ံၿဖိဳး 
ေရးAသင္းကို ပါတီAသြင္ေျပာင္းခဲ့တဲ့ ပါတီျဖစ္ပါတယ္။ ႀကံ့ခိုင္ေရးAသင္းရဲ့ AေမြAားလံုးကို ဆက္ခံ 
တယ္ဆိုတဲ့Aတိုင္း Aသင္းပိုင္ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြ၊ ေျမယာAေဆာက္AAံု၊ ေမာ္ေတာ္ယာU္ စသည့္ 
ပိုင္ဆိုင္သမွ် Aားလံုးကို လဲႊေျပာင္းရယူခဲ့တဲ့ပါတီလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းAားျဖင့္ နိင္ငံေတာ္ပိုင္ 
ပစၥည္း၊ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းေတြကို လဲႊေျပာင္းရယူ Aသံုးခ်ေနတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ 



ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။ Aေျဖကရွင္းပါတယ္။ စတင္တည္ေထာင္စU္က လူမႈေရးAသင္းလို႔ Aမည္ခံခဲ့ပါတယ္။ 
နိင္ငံေတာ္ AႀကီးAကနဲဲ႔ AစိုးရAာဏာပုိင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ 
ေငြ၊ ျပည္သူပိုင္ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၆ဝဝဝ မတည္ထည့္ဝင္ခဲ့တာပါ။ Aဖဲြ႔ဝင္ေတြAျဖစ္ ေက်ာင္းသား၊ 
ေက်ာင္သူ၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားပါမက်န္၊ နိုင္ငံဝန္ထမ္းAားလံုးကို မဝင္မေနရ Aသင္းဝင္ေစခဲ့တာ 
လည္းျဖစ္ပါတယ္။ Aသင္းဝင္ေၾကးနဲ႔ နစ္စU္ေၾကးေတြ ေပးခဲ့ၾကရတယ္။ 

ေဟာ ... Aခုေတာ့ Aဲ့ဒီေငြေၾကး ရန္ပံုေငြေတြနဲ႔ ပိုင္ဆိုင္သမွ်Aားလံုးကို ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ေမာင္ပိုင္စီး 
သြားခဲ့ပါၿပီ။ Aဲ့ဒီလို ေမာင္ပိုင္စီးသြားတာ၊ လဲႊေျပာင္းရယူသြားတာဟာ တရားဝင္ပါရဲ့လား။ မွ်တမႈေရာရိွ 
ပါသလား။ တခါေရြးေကာက္ပဲြ Uပေဒပါ Aခ်က္ေတြနဲ႔ေရာ 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 
ေရြးေကာက္ပဲြAႀကိဳကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးနွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 
Aတြင္းရိွ လယ္သမားမ်ားကို က်ပ္သိန္းေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ထုတ္ေခ်း'' ဆိုတဲ့ ေခါင္းစU္နဲ႔ သတင္းတ 
ပုဒ္ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ သိန္းေပါင္းရွစ္ေသာင္းတဲ့။ နည္းနည္းေနာေနာ ပမာဏမဟုတ္ပါ။ ဒါက ရန္္ကုန္ 
တိုင္းတခုတည္းမွာ ထုတ္ေခ်းသံုးစဲြတဲ့ ပမဏပါ။ တနိုင္ငံလံုး Aတိုင္းAတာနဲ႔ဆို က်ပ္သိန္းေပါင္း 
ဘယ္နွစ္သိန္းမ်ားရိွ္မလဲဆိုတာ စU္းစားသာၾကၾကည့္ပါေတာ့။ 

ဒီေလာက္မ်ားျပားတဲ့ ေငြေတြဘယ္ကရပါသလဲ။ ၁၉၉၃ ခုနွစ္ကတည္းက ႀကံ့ခိုင္ေရးAသင္းကို တည္ 
ေထာင္ခဲ့တာပါ၊ ဘာ့ေၾကာင့္ Aခုမွ ေငြေတြထုတ္ေခ်းရတာလဲ၊ ၂ဝ၁ဝ က်မွပဲ လူမႈေရးစိတ္ဓာတ္ေတြ 
ႏိုးၾကားၿပီး ျပည္သူ႔Aက်ဳိးကို သယ္ပိုးခ်င္စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာရတာလဲ၊ Aေျဖက ေဗဒင္ေမးေနစရာ 
မလိုေAာင္ရွင္းပါတယ္။ မဲရခ်င္လို႔ပါ။ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ နိုင္ခ်င္လို႔ပါ။ Aခုလို ေရြးေကာက္ပဲြေAာင္နိုင္ 
ေရးAတြက္ မဲဆြယ္ စည္းရံုးတဲ့Aေနနဲ႔ Aခုလိုက်ပ္သိန္းေပါင္း ေသာငး္နဲ႔ခီ် သံုးစဲြခြင့္ေရာ ရိွပါသလား။ 
ေရြးေကာက္ပဲြ Uပေဒက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တေယာက္Aတြက္ ေရြးေကာက္ပဲြ Aသံုးစရိတ္ကို 
က်ပ္သိန္းတစ္ရာသာ Aသံုးျပဳရမယ္လို႔ ကန္႔သတ္ထားရံုတင္မကပါဘူး။ Aဲ့ဒီေငြဟာ ဘယ္ကလာသလဲ။ 
ဘယ္ကရသလဲဆိုတာ စာရင္းျပၾကရမွာပါ။ တနည္းAားျဖင့္ ေငြျဖဴျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္မယ့္ ပါတီေတြထမဲွာ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီဟာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
Aမ်ားဆံုး၊ ဒါAျပင္ စစ္တပ္က ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားၿပီး AစိးုရAဖဲြ႔ဝင္ ဝန္္ႀကီး၊ ဝန္ကေလး 
ေတြ ဦးေဆာင္ေနတာမို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကလည္း Aရိွဆံုးဆိုတာ ရွင္းေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ 
က်င္းပမယ့္ရက္ဟာ နိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ဆိုေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြAေျဖက Aခုကတည္းက ထြက္ေနၿပီ 
လို႔ ဆိုနိုင္ပါတယ္။ ၉၉.၉% နဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီက Aနိုင္ရရိွသြားေၾကာင္းပါဗ်ာ။ 

နားဆင္ရန္ 



ေ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 
Aၾကမ္းျဖင္းလွမ္းၾကည့္တာပါ။ တကယ္ေတာ့ နAဖက သူ႔ရဲ႕ ျမင္ကြင္းက်ယ္ထမဲွာ Aေရွ႕ Aေနာက္ 
ေတာင္ေျမာက္က ျ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 တုိ႔ေရြးေကာက္ပြဲဟဲ့ 
ဆိုၿပီး ေခတ္Aဆက္ဆက္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြကဲလို ေရးသားထုတ္လႊင့္ေနတာ မဟုတ္ဘဲ၊ လူသတင္း 
လူခ်င္းေဆာင္ရင္ ေနာက္ သူတုိ႔ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ ဂ်ာနယ္ေတြကေန သျိမင္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါေပမဲ့ ခက္ေနတာတခုရွိတယ္။ ျပည္သူေတြက ဘယ္ပါတီက ဘာညာပါတီ၊ နAဖပါတီ။ ဘယ္ပါတီဟာ 
ဘယ္သူေတြရဲ႕ ပါတီ ဖဆပလေဟာင္းေတြ။ ပမညတေဟာင္းေတြ၊ ဒီမုိကရက္တစ္ေဟာင္းေတြ၊ 
Aနဲ္Aယ္လ္ဒီေဟာင္းေတြနဲ႔ တုိင္းရင္းသားပါတီလက္သစ္ေတြ စသျဖင့္ သိေနၾကေပမယ့္ ဘယ္ၿမိဳ ႔မွာ 
ဘယ္သူေတြၿပိဳင္ၾကမလဲ။ ၿပိဳင္ၾကပါ ဘာညာပါတီေတြAစား ဘယ္သူေတြရဲ႕  ပါတီေတြကို မဲေပးရမယ္ 
ဆုိေပမယ့္ ဘယ္သူ႔ေပးရမလဲ ဇေဝဇဝါေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ 



တကယ္ေတာ့ ေက်ာက္စရစ္ ကုန္ေခါင္ေခါင္မွာ Aေတာင္ကြ်တ္ေသာ ႀကိဳးၾကာ ေရရွာမရသလုိ နAဖရဲ ႔ 
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတဲ့ ဘာမွမရွိတဲ့ ကုန္ေခါင္ေခါင္မွာ Aခုနေျပာတဲ့ ဘယ္သူေတြရဲ႕ ဖဆပလတုိ႔၊ ပမညတ 
တုိ႔ ဒီမုိကရက္တစ္တို႔၊ Aနဲ္Aယ္လ္ဒီေဟာင္းတို႔၊ တုိင္းရင္းသားလက္သစ္တို႔ Aေတာင္ကြ်တ္တဲ့ 
ႀကိဳးၾကာေတြ ေရရွာမရသလိုျဖစ္ေနတဲ့ Aခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြက ေရၾကည္တေပါက္ တိုက္ခ်င္ပါရဲ ႔ မဲေပး 
ခ်င္ပါရဲ ႔ ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူတုိက္ရမလဲ ျဖစ္ေနေတာ့တယ္။ 
နားဆင္ရန္ 
 
 
 

ၾကက္ေျခခတ္ မဲ ထည့္ႏိုင္တယ္ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး ၾကာသပေတး, 23 စက္တင္ဘာ 2010 

က်ေနာ္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့လူေတြက လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္လို မထဲည့္သင့္သလဲ က်ေနာ္ဆီက Aႀကံ 

Uာဏ္ ေတာင္းၾကပါတယ္။ က်ေနာ္က လက္ရွိေနထုိင္ရတဲ့ ကိုယ့္AေျခAေနကို ႀကိဳက္သလား မႀကိဳက္ 
သလားကို Aရင္ စU္းစားခိုင္းပါတယ္။ 

ဒီေန႔ က်ေနာ္တို႔ ရေနတဲ့ ဝင္ေငြနဲ႔ ကုန္ေစ်းႏႈန္း၊ က်ေနာ္တုိ႔ ေနရထိုင္ရတာ လူတန္းေစ့ ျဖစ္ရဲ႕လား၊ လွ်ပ္ 
စစ္မီးကို ထိုင္ၿပီးေမွ်ာ္ေနရသလား၊ မီးမလာ ေရမလားတဲ့ ဒုကၡေတြ၊ ေနာက္တခါ စစ္သားေတြ၊ ရဲေတြ၊ 
လဝတ၊ မီးသတ္ေတြ၊ စြမ္းAားရွင္ေတြ၊ စည္ပင္ေတြ စတဲ့ ယူနီေဖာင္ ဝတ္ထားရင္ေတာင္ ေၾကာက္ေနရ 
တဲ့ ဒုကၡမ်ဳိး က်ေနာ္တို႔ ရွိေနသလား။ တကယ္လို႔ ကုိယ္က ဝန္ထမ္းဆုိရင္ ကိုယ့္ရာထူး တည္ၿမဲရဲ ႔လား။ 
ကိုယ့္မွာ တက္လမ္းရွိရလဲား။ ကိုယ့္Aထက္မွာ ကိုယ့္ေလာက္မွ Aရည္းAခ်င္းမရွိသူက Aမိန္႔ေတြေပး 
ေနတာ ခံေနရသလား။ ေနာက္တခါ က်ေနာ္တို႔ရဲ ႔ သားသမီးေတြ သင္ယူေနရတဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို ကိုယ္ 
ေက်နပ္ရဲ႕လား။ သူတို႔ တကယ္ ပညာတတ္တယ္လို႔ ကိုယ္ထင္သလား။ ကိုယ္ မက်န္းမာလို႔ ေဆးရံုသြား 
တဲ့Aခါ ကိုယ္Aသက္ရွင္ဖို႔Aတြက္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိရလဲား။ က်ေနာ္ Aဲဒါေတြကို ျပန္စU္းစားခုိင္းပါ 
တယ္။ 

ကိုယ္ေသသြားရင္ ကုိယ့္သားသမီး ကုိယ့္ေျမးေတြကို ဒီAေျခAေနAတိုင္း ဆက္ၿပီးေနေစခ်င္သလား။ 
ေနေစခ်င္တယ္ ဒီAေျခAေနဟာ ကိုယ္ေက်နပ္ေကာင္းတယ္လို႔ ကိုယ္ထင္ရင္ ဒီေန႔ လက္ရွိAစိုးရAဖြဲ႔ 
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ေခါင္းေဆာင္ေနတဲ့ ပါတီႀကံ့ခိုင္ေရးကို က်ေနာ္တို႔ မဲေပးသင့္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က 
လည္း ေျပာပါတယ္။ ႀကံ့ခိုင္ေရး မႀကိဳက္ဘူး၊ တစညလည္း မႀကိဳက္ဘးူ၊ ဒီမုိကေရစီ Aမည္ခံထားတဲ့ 
တျခားပါတီေတြလည္း မႀကိဳက္ဘူး၊ ဝင္ၿပီးAေရြးခံတဲ့ ပါတီေတြကိုလညး္ ဘယ္ပါတီမွ မႀကိဳက္ဘူးလို႔ 
ေျပာပါတယ္။ 

မႀကိဳက္ရင္ မမဲေပးနဲ႔လို႔ ေျပာတဲ့Aခါၾကေတာ့ တခ်ဳိ ႔ကလည္း မမဲေပးဘဲ မေနရဲဘူးတဲ့။ က်ေနာ္တုိ႔ကို 
လူေတြဟာ သူတို႔နဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့ Aစိုးရပဲ ရၾကမယ္လို႔ ေျပာတဲ့Aခါမ်ဳိးမွာ Aဲဒီ စကား က်ေနာ္တို႔ 



Aေျပာခံရတာ မႀကိဳက္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တို႔ မႀကိဳက္ရင္ ဘယ္သူမွ မမဲေပးဘဲ ေနခြင့္ရွိပါတယ္။ 
တခ်ဳိ ႔ကလည္း မဲရံုးကို မသြားဘဲ မေနရဲဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ 

မဲရံုးကို မသြားဘဲ မေနရဲရင္သြားပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕ဆႏၵရွိတဲ့Aတိုင္း မထဲည့္ပါ။ တခ်ဳိ႕ကလည္း ဘယ္သူမွ 
မမဲေပးခ်င္ဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဘယ္သူမွ သေဘာမက်ဘူး။ မမဲေပးခ်င္ဘူး မဲ စာရြက္ဆုတ္ၿဖျဲပစ္မယ္လို႔ 
ေျပာပါတယ္။ က်ေနာ္က Aဲဒါေတာ့ မလုပ္နဲ႔ မျဲပားကို ဆုတ္ၿဖတဲယ္ဆိုရင္ UပေဒAရ Aေရးယူလို႔ရ 
တယ္၊ ဘယ္သူမွ မမဲေပးခ်င္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ မဲျပားေပၚမွာ ၾကက္ေျခခတ္ ကန္႔လန္႔ႀကီးခတ္ၿပီးေတာ့ 
မပဲံုးထဲ ထည့္ခဲ့လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Aဲဒီလို က်ေနာ္ သူတို႔ကို Aႀကံေပးပါတယ္။ 

နားဆင္ရန္ 
 

Aခုလို သံုးသပ္မိပါတယ္ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး ေသာၾကာ, 24 စက္တင္ဘာ 2010 

ဒီကေန႔ လက္ေတြ႔ႀကံဳေနရတဲ့ ကိစၥတရပ္ဟာ ဘယ္ေလာက္ Aေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ သိၾကဖို႔ 
လိုတယ္။  Aမွန္တရားကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိထားတဲ့ ျပည္သူတရပ္လံုးရဲ့ ဆနၵဟာ Aခုကာလမွာ လက္ေတြ႔ 
ဘဝနဲ႔ ထပ္တူမက်ဘူးဆုိတာ Aထင္Aရွား ျမင္ေတြ႔ေနႀကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲလို႔ သံုးႏႈန္းတဲ့ 
ေဝါဟာရေတြ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က သဘာဝနဲ႔ ကင္းလြတ္ေနတယ္။ Aဲဒါလည္း AားလံုးAသိပါပဲ။ 
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ  ၁၉၆၀ မွာ တႀကိမ္ AုံုးAံုးႂကြက္ႂကြက္နဲ႔ တႀကိမ္ မိမိႏွစ္သက္ရာ 
လူမ်ားစုရဲ့  ေကာင္းက်ိဴးကို ျပဳလိုျပဳျငား   ရွိတဲ့သူေတြကို Aားကိုးတႀကီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတယ္။ 

ဒါဟာ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ့ Aစပဲ၊ ဒါလည္း ခဏပါပဲ။    ဖိႏိွပ္ရက္စက္သူေတြရဲ့ လုယက္တဲ့ေဘးက မလြတ္ 
ကင္းႏိုင္ေသးပဲ ၁၉၉၀ မွာ Aမ်ားႀကိဳက္တဲ့ လြတ္လမ္းပန္းတိုင္ဆီကို ခ်ီတက္ဖို႔ လမ္းစျမင္ခဲ့ၾကတယ္။ 
ေရြးေကာက္ပြလဲို႔ Aမည္ရတဲ့   ေရြးေကာက္ပြတဲခုကို က်င္းပခဲ့ၾကတယ္။ 

ဒီAခါမွာလည္း လူထုက AံုးAံုးၾကြက္ၾကြက္ တခနဲက္ေရြးခ်ယ္လိုက္ႀကတာပါပဲ။  ဒါဟာ လူထုဆႏၵ 
Aစစ္Aမွန္ပါပဲ။ ျဖစ္လာသလား၊ ဘာေတြ ျဖစ္လာပါလဲ။ ေျဖဖို႔မလိုတဲ့ ေမးခြန္းပါပဲ။   ဆံုးရံႈးမႈေတြကို 
ယေန႔တိုင္ ရင္ဆုိင္ေနႀကရတာပဲ မဟုတ္လား။ စိတ္ပ်က္စရာေတြ Aားငယ္စရာေတြ မေတြးပဲ ျမင္သာ 
ထင္သာတဲ့ လက္ေတြ႔ဘ၀ကိုပဲ သစၥာရွိရွိ ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းၾကဖို႔လိုတယ္။ 

Aေပါက္က်U္းက်U္းကေလးပဲရွိတဲ့ Aပ္နဖါးကေလးထကဲို  Aဓိပၸါယ္မဲ့ တိုး၀င္ေနၾကၿပီး ဟိုဟာျဖစ္ႏိုး၊ 
ဒီဟာျဖစ္ႏိုး ကိုယ္က်ဳိးပဲ ၾကည္႔ေနၾကမယ္ဆိုရင္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူထုေတြ ရင္စည္းခံေနၾကရ 
Aံုးမွာပါပဲ၊ တိုင္းရင္းသားAားလံုး လူထုညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ၿပီးကာလ Aသစ္ဆီကို ခ်ီၾကဖို႔ 
လိုေၾကာင္း ရႈျမင္သံုးသပ္မိပါတယ္။ 



ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္တဲ့ ေကာက္ေရြးပြႀဲကီးဟာ   ျမန္မာႏို္င္ငံ သမုိင္းမွာတင္သာမက ႀကီးမားလွတဲ့ 
ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာပါ ႀကီးမားလွတဲ့ Aမစဲက္ႀကီး  ျဖစ္ေနမွာေသခ်ာပါတယ္။   Aခုက်ေနာ္ 
Aဲဒီလိုပဲ သံုးသပ္မိပါတယ္။ 

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 ေရြးေကာကပ္ြဟဲာတိုင္းျပည္Aတြက္ ပို 
ၿပီးတိတိက်က်ေျပာရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ  ႏိုင္ငံသားေတြAတြက္ ဘာမွAေရးပါတဲ့  ေျပာင္းလမဲႈမဟုတ္ 
ပါဘူး။ 

နAဖAတြက္ကေတာ့ Aေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ  ဟုတ္ပါလိမ့္မယ္။  ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြမဲွာ နAဖA 
တြက္  Aလြန္Aဖိုးတန္တဲ့ Aက်ိဴးAျမတ္ႏွစ္ခုရပါလိမ့္မယ္၊ တခုကေတာ ့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 ေကာ္မရွင္ကိုယ္တုိင္က 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။  ခိုင္းတာလုပ္ရင္ၿပီးတာပဲလို႔ 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 လက္ရိဝွန္ၾကီးခ်ဳပ္ေတြလို ရာထူးမစြန္႔ 
ဘဲ ေရြးေကာက္ပဲြကို ဝင္လို႔ မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္ဆို ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတြက 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 ဝင္ရၿပီးေရာ 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 ေျခမၿမဲလက္ၿမဲေစ ဆိုတဲ ့ Uပေဒတခုရိွတယ္။ 'ေရြး 
ေကာက္ပဲြUပေဒမ်ားAရလည္းေကာင္း တည္ဆဲUပေဒမ်ားAရလည္းေကာင္း 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 
 

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 
 

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 



Aပ္နဖားေပါက္တဖက္က ေကာက္ေရြးပဲြ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး ေသာၾကာ, 24 စက္တင္ဘာ 2010 

ဒီကေန႔ လက္ေတြ႔ႀကံဳေနရတဲ့ ကိစၥတရပ္ဟာ ဘယ္ေလာက္ Aေရးႀကီးတယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ 

သိၾကဖို႔လိုတယ္။ Aမွန္တရားကို ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိထားတဲ့ ျပည္သူတရပ္လံးုရဲ့ ဆႏၵဟာ Aခုကာလမွာ 
လက္ေတြ႔ဘဝနဲ႔ ထပ္တူမက်ဘူးဆုိတာ Aထင္Aရွား ျမင္ေတြ႔ေနႀကတာျဖစ္ပါ တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲလို႔ 
သံုးႏႈန္းတဲ့ ေဝါဟာရေတြ ကိုယ္တိုင္ကိုက သဘာဝနဲ႔ ကင္းလြတ္ေနတယ္။ Aဒဲါလည္း AားလံုးAသိပါပဲ။ 
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၁၉၆၀ မွာ တႀကိမ္ Aုန္းAုန္းကၽြက္ကၽြက္ တႀကိမ္ မိမိႏွစ္သက္ရာ 
လူမ်ားစုရဲ့ေကာင္းက်ဳိးကို ျပဳလို ျပဳျငား ရွိတဲ့သူေတြကို Aားကိုးတႀကီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတယ္။ 

ဒါဟာ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ့ Aစပဲ၊ ဒါလည္း ခဏပါပဲ။ ဖိႏိွပ္ရက္စက္သူေတြရဲ့ လုယက္တဲ့ ေဘးက 
မလြတ္ကင္းႏိုင္ေသးဘဲ ၁၉၉၀ မွာ Aမ်ား ႀကိဳက္တဲ့ လြတ္လမ္းပန္းတိုင္ဆီကို ခ်ီတက္ဖို႔ လမ္းစျမင္ခဲ့ၾက 
တယ္။ ေရြးေကာက္ပြလဲို႔ Aမည္ရတဲ့ ေရြးေကာက္ပြတဲခုကိုက်င္းပခဲ့ၾကတယ္။ 

ဒီAခါမွာလည္း လူထုက Aုန္းAုန္းကၽြက္ကၽြက္ တခနဲက္ေရြးခ်ယ္လိုက္ႀကတာပါပဲ။  ဒါဟာ လူထုဆႏၵ 
Aစစ္Aမွန္ပါပဲ။ ျဖစ္လာသလား။ ဘာေတြ ျဖစ္လာပါလဲ။ ေျဖဖို႔မလိုတဲ့ ေမးခြန္းပါပဲ။ ဆံုးရံႈးမႈေတြကို 
ယေန႔တိုင္ ရင္ဆုိင္ေနႀကရတာပဲ မဟုတ္လား။ စိတ္ပ်က္စရာေတြ Aားငယ္စရာေတြ မေတြးဘဲ ျမင္သာ 
ထင္သာတဲ့ လက္ေတြ႔ဘ၀ကိုပဲ သစၥာရွိရွိ ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းၾကဖို႔လိုတယ္။ 

Aေပါက္က်U္းက်U္းကေလးပဲရွိတဲ့ Aပ္နဖါးကေလးထကဲို  Aဓိပၸာယ္မဲ့ တိုး၀င္ေနၾကၿပီး ဟိုဟာျဖစ္ႏိုး၊ 
ဒီဟာျဖစ္ႏိုး ကိုယ္က်ဳိးပဲ ၾကည္႔ေနၾက မယ္ဆိုရင္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လူထုေတြ ရင္စည္းခံေနၾကရ 
Aံုးမွာပါပဲ၊ တိုင္းရင္းသားAားလံုး လူထုညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ၿပီး ကာလAသစ္ဆီကို ခ်ီၾကဖို႔ 
လိုေၾကာင္း ရႈျမင္သံုးသပ္မိပါတယ္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္တဲ့ ေကာက္ေရြးပြႀဲကီးဟာ ျမန္မာႏို္င္ငံသမိုင္းမွာတင္သာမက ႀကီးမားလွတဲ့ 
ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းမွာပါ ႀကီးမားလွတဲ့ Aမည္းစက္ႀကီး ျဖစ္ေနမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ Aခု က်ေနာ္ 
Aဲဒီလိုပဲ သံုးသပ္မိပါတယ္။ 

နားဆင္ရန္ 

လူထုက ပိုပိုၿပီး Aျမင္ကတ္ ရြံရွာလာ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ Aယ္ဒီတာတUီး စေန, 25 စက္တင္ဘာ 2010 

၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔ကိုေရာက္ဖို႔ ရက္ေပါင္း (၄၀) ေက်ာ္ေလာက္ပဲ လုိပါေတာ့တယ္။ Aခုထက္ 
ထိေတာ့ ျပည္သူလူထုက ေရြးေကာက္ပြကဲို စိတ္ဝင္စားမႈနည္းေနတုန္းမွာ ႏုိင္ငံေရးAျမင္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရး 



Aသိုင္းAဝိုင္းၾကားမွာေတာင္ ေရြးေကာက္ပြနဲဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိေသးတာေတြ 
Aမ်ားႀကီး ရွိေနပါေသးတယ္။ Aဲဒီလို စိတ္မဝင္စားတာနဲ႔ မရွင္းမလငး္ျဖစ္ေနတာေတြက မမဲထည့္ေရး 
ဘက္ကို ယိမ္းယိုင္လာေနတယ္ဆိုတာ Aထင္Aရွားပါ။ ပါတီေထာင္ၾကတဲ့ လူနည္းစုကလြလဲို႔ က်န္ 
Aမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ Aင္AားစုAသီးသီးကလည္း ေရြးေကာက္ပြမဲွာ မမဲထည့္ၾကဖို႔ Aင္နဲ႔Aားနဲ႔ 
ဆံုးျဖတ္ထားၾကပါၿပီ။ 

ဒီရက္ပိုင္း ထုတ္ေဝတဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္း သတင္းစာေတြထမဲွာ Uပေဒေလ့လာသူတUီးဆုိၿပီး AစိုးရAာေဘာ္ 
ေဆာင္းပါးတပုဒ္ပါတယ္။ Aဲဒီထမဲွာ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးၿပီး မဲမထည့္ေAာင္ စည္းရံုးလႈံေဆာ္ခဲ့ရင္ 
ေထာင္ဒဏ္ တႏွစ္၊ ဒဏ္ေငြ တသိန္း၊ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ဳိးလံုး က်ခံရမယ္လို႔ ျပည္သူေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ 
ထားပါတယ္။ ဒီလုိဆိုရင္ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးၿပီး မထဲည့္ေAာင္ စည္းရံုးလႈံေဆာ္ရင္ေကာလို႔ ေမးခ်င္ပါ 
တယ္။ 

Aခုဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ သီခ်င္းေတြေတာင္ လႊင့္ေနပါၿပီ။ ယခုတပတ္ထုတ္ ေပၚျပဴလာသတင္း 
ဂ်ာနယ္ထမဲွာ စာေရးဆရာမ ခင္ပိုင္ႏွင္း က ခ်စ္ၾကမယ္ေဟ့ ေကာင္းေကာင္း ဆိုတဲ့ေခါင္းစU္နဲ႔ ေဆာင္းပါး 
တပုဒ္ ေရးပါတယ္။ ေဆာင္းပါးထမဲွာ မထဲည့္ၾကဖို႔ Aားစိုက္ခြန္စိုက္ ေျပာဆုိထားပါတယ္။ မဲေပးခြင့္ဆို 
တာ ျပည္သူလူထုAတြက္ Aေရးႀကီးေပမယ့္ မထဲည့္ဖုိ႔လည္း မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးၿပီး မစည္းရုံးသင့္ပါဘူး။ 
ပိုဆိုးတာက မဲဆႏၵနယ္ေျမ Aမ်ားစုမွာ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ၾကမွာက ၾကံ့ဖြံ႔နဲ႔ တစည (တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး 
ညီၫႊတ္ေရးပါတီ) တို႔ပါ။ ျပည္သူလူထုက ႏွစ္ပါတီလုံးကို မႀကိဳက္ဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ တခုခုကို 
ေရြးရမယ္လို႔ ျပည္သူကို ဖိAားေပးေနသလုိ မျဖစ္ေနဘူးလား။ 

ေရြးေကာက္ပြဝဲင္ၾကမယ့္ ႀကံ့ဖြံ႔ဝန္ႀကီးေတြကလည္း ဘယ္Aခမ္းAနားပျဲဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔ကို မဲေပးရမယ္လို႔ 
ထုတ္မေျပာရံုတမယ္ မဲဆြဲေနၾကတာပါ။ Aဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Uပမာေလးတခုကို ေျပာရရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  
ေတာ္ဝန္ UီးေAာင္သိန္းလင္း က ကြန္ဂရက္ခင္း လမ္းတခုကို တက္ေရာက္ခ်ီးျမင့္တဲ့Aခါ သူတုိ႔ေရြးခ်ယ္ 
ထားတဲ့ ရပ္မိရပ္ဖ တUီးက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာပါတယ္။ Aဲဒီလူ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၿပီးတဲ့Aခါ 
ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႀကီးက တကယ္ေက်းဇူးတင္တယ္ဆိုရင္ ဘယ္လို ေက်းဇူးဆပ္ရမယ္ဆိုတာ သိတဲ့မဟုတ္ 
လား။ ေက်းဇူးဆပ္ခ်င္ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္သူကို မထဲည့္ရမယ္ဆိုတာ သိေပါ့လုိ႔ ေျပာသြားခဲ့ပါ 
တယ္။ 

ေနာက္ထပ္ ရွိပါေသးတယ္။ Aခုရက္ပိုင္းေတြAတြင္းမွာ ျမန္မာ့Aသံ၊ ျမဝတီ၊ MRTV ေတြမွာ Aခန္း 
ဆက္ျပသေနတဲ့ စစ္တပ္ထြက္ ဒါရိုက္တာတင္သန္းUီးရဲ႕ A႐ုဏ္Uီးမွာ ဖူးတဲ့ၾကာ ဇာတ္လမ္းတြႀဲကီးက 
လည္း ေတာ္ေတာ့ကို ဆိုးပါတယ္။ နAဖရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္Uပေဒထမဲွာ တျခားAင္Aားစုေတြ 
ကို ပုတ္ခတ္မေျပာဆုိရဘူးလို႔ ေျပာဆုိထားပါတယ္။ ႀကံ့ဖြံ႔ကို ကလိန္က်တယ္လို႔ ေရးသားေဖာ္ျပမိတဲ့ 
ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာရဲ႕ကေဒါင္းစာေစာင္ေတာင္ ဒဏ္ေငြရိုက္ခံရပါတယ္။ ျပင္းထန္စြာသတိေပးသည္ဆုိ 
တာေတာင္ Aဆစ္ပါလိုက္ပါေသးတယ္။ ဒါရိုက္တာ တင္သန္းUီး ဇာတ္လမ္းထမဲွာ တခ်ိန္က တာဝန္ယူ 
သြားဘူးတဲ့ လြတ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ Aစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြကို ရစရာမရွိေAာင္ ပုတ္ခတ္ထား 
ပါတယ္။ Uီးႏု၊ Uီးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ Uီးဘေဆြတုိ႔ သမီးေတြ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၾကမွာမုိ႔ တမင္ရည္ရြယ္ 



ပုတ္ခတ္ထားတာပါ။ စစ္တပ္ၾကေတာ့ ေခတ္Aဆက္ဆက္ ဘယ္လိုေကာင္းေၾကာင္း မႊန္းထားပါတယ္။ 
၈၈ ဒီမုိကေရစီAေရးႀကီးကိုလည္း မေတာ္မတရား ပုံဖ်က္ထားပါတယ္။ 

ျပည္သူေတြက သိပါတယ္။ Aဲဒီလိုမ်ဳိးလုပ္လို႔ နAဖ နဲ႔ ႀကံ့ဖြံ႔တို႔ရဲ ႔ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး မေAာင္ျမင္တဲ့Aျပင္ 
လူထုက ပိုပိုၿပီး Aျမင္ကတ္ ရြံရွာလာဖို႔ ရွိတယ္လို႔ ဆိုလိုက္ပါရေစ။ 

နားဆင္ရန္ 


