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အယ္ဒီတာေတြေျပာတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္အတြင္း ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔မွာ ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပေပး 

မယ္လို႔ စစ္အစိုးရက ေၾကညာထားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြနဲဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အလားအလာ၊ လက္ရွိအေျခအေန၊ ဂယက္ 

ရိုက္ခိုက္မႈေတြကို ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ သတင္းအယ္ဒီတာေတြ ဘယ္လိုျမင္ၾကပါသလဲ။ “အယ္ဒီတာေတြေျပာတဲ့ 

ေရြးေကာက္ပြဲ”ဆိုင္ရာမ်ားကို စုစည္းတင္ျပေပးထားပါတယ္။ (ဗီြအုိေအ) 

မထူးတဲ့ျပဇာတ္မထူးတဲ့ျပဇာတ္မထူးတဲ့ျပဇာတ္မထူးတဲ့ျပဇာတ္    

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦး                                                      ၾကာသပေတး, 30 စက္တင္ဘာ 2010 

လာမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြနဲဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္ယံုႀကည္မႈ မရွိပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခခံဥပေဒမွာ 
ပါတဲ့  လြတ္ေတာ္(၇)ရပ္မွာပါတဲ့အမတ္ေလာင္းေတြကလည္း  လက္ရွိစစ္အစိုးရကလူေတြကိုပဲ အေရာင္ 
ေျပာင္းလိုက္ျခင္းသာ  ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊ လက္ရွိအေနအထားမွာလည္း   စစ္အစိုးရ အရာရွိေတြ အက်ႌလဲ 
ေနႀကဆပဲါ။  ေရြးေကာက္ပြမဲွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ပါတီေတြကလည္း အိမ္ျဖည့္ကစားေနႀကသလို ခံစားရ 
ပါတယ္။ 

ဘာေႀကာင့္လဲဆိုေတာ့ မတူကြျဲပားျခင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ပါတီကအတြင္းေရးမႈဴး   ကိုေနမ်ိဴးေ၀ နဲ႔  သူတို႔ 
ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဆြးေႏြးႀကည့္တဲအခါ ႏိုင္ငံေရးကို ကေလးေတြ ေဆာ့သလို ေပ့ါတီးေပါ့ပ်က္ တာ၀န္ 
မယူတဲ့ စကားေတြေျပာေနတယ္။  ပါတီတိုင္းကလည္း သူတို႔လုပ္ေဆာင္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုပဲ ေျပာ 
ေနႀကတယ္။ 

စည္းရံုးေရးဆင္းေနႀကၿပီ၊ ဘယ္လိုစည္းရံုးလို႔ရၿပီလဲ၊ ရပ္ကြက္ထကဲိုလည္း ေမးႀကည္႔ပါအံုး၊  ပါတီဘယ္ 
ႏွစ္ခုရွိသလဲ၊ ဘယ္ပါတီေတြလည္းဆိုတာ ျပည္သူေတြက မသိႀကဘူး၊ premier league ေဘာ္လံုးပြဲ 
ေလာက္ေတာင္  စိတ္မ၀င္စားႀကဘူး။  ဒါကလည္း စစ္အစိုးရက ျပည္သူေတြကို ႏိုင္ငံေရး စိတ္၀င္စားမႈ 
အရွိန္ကို ဖိႏွိပ္ထားတာ၊ က်ေနာ္တို႔လို ေရြးေကာက္ပြကဲို တခါမွ မႀကံဳဘူးသူေတြဆိုရင္ စာမဖတ္တဲ့ အုပ္စု 
ေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘာမွမသိႀကဘူး။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူႈဦးေရ သန္း(၆၀)ရွိတဲ့အထဲ အသက္(၁၈)ႏွစ္ကေန (၃၅)ႏွစ္တြင္း လူဦးေရက အမ်ား 
ဆံုးပဲလို႔ စစ္တမ္းေတြက ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြကဲို တကယ္ မဲေပးဘူးသူေတြဟာ  အသက္ (၄၀) 
ဝန္က်င္ေတြပါ၊ ဒါ့ေႀကာင့္ တႏိုင္ငံလံုး မွာ  လူဦးေရမ်ားတဲ့ အသက္အပိုင္း အျခားလူေတြက ေရြးေကာက္ 
ပြကဲို မျဖတ္သန္းဖူးသူေတြ၊ နားမလည္တဲ့ သူေတြမ်ားေနတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ဘူးတဲ့သူ၊ စည္းရံုးဖူး 
တဲ့ သူေတြကို  ေထာင္ထထဲည္႔တာလုပ္ေနတယ္။ လူငယ္ေတြ ေႀကာက္ရြံေနေအာင္ စစ္အစိုးရက 
လုပ္ေနတယ္။ 

ဒါ့ေႀကာင့္ ကိုယ္ကမႀကိဳက္တာကို မႀကိဳက္တဲ့အတိုင္း ဆန္႔က်င္ပိုင္ခြင့္ရွိရမယ္။  ကိုယ္ႀကိဳက္တာကို 
ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ရွိရမယ္။ အခုလက္ရွိမွာ ႀကိဳက္ရင္လည္းဒါပဲ၊ မႀကိဳက္ရင္လည္းဒါပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ 
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က်ေနာ္နယ္ကို ျပန္သြားတဲ့တေခါက္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ေထာက္ခံဖို႔ ရပ္ကြက္လူႀကီးက လာေျပာ 
တယ္။ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီထက္မေက်ာ္ရဘူးေပါ့၊   က်ေနာ္က ေန႔လည္ ၁၂နာရီထိုးဖို႔ (၅)မိနစ္ 
ေလာက္အလို ေရာက္သြားေတာ့  ရပ္ကြက္လူႀကီးက ရၿပီ ေပးစရာမလိုေတာ့ဘူး။ ျပည္႔သြားၿပီလို႔ေျပာ 
တယ္။  ေျပာလိုက္ပံုက ေတာ္ေတာ္ ရီစရာေကာင္းတယ္၊ တကယ္တရားမွ်တတာဆုိရင္ ဒီလိုမ်ိဴးေတြ 
လုပ္စရာမွမလိုတာ၊ အခု ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြကဲို ျပန္ဆက္ရမယ္ဆိုရင္ လက္ရွိ ပါတီေထာင္ထားတဲ့သူ 
ေတြ စည္ပင္ပိုင္နယ္ေျမထမဲွာ စည္းရံုးမယ္ဆုိရင္ စည္ပင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိမွ ေဟာေျပာပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။  ဒါဟာ 
တရားမွ်တယ္လို႔ ေျပာမလား၊ ပါတီေထာင္တဲ့ သူေတြကေရာ ဒီလပိုင္းတြင္း တႏိုင္ငံလံုးမွာ ရံုးခြဲေတြဖြင့္ျပီး 
စည္းရံုးႏိုင္တဲ့ အင္အားရွိလို႔လား၊ ဘ႑ာေရးေကာ ေတာင့္တင္းသလား၊ တခုမွ မရွိဘူး။ ႀကံဖြံ႕ပါတီက 
တႏိူင္ငံလံုးမွာ ရံုးခြဲေတြရွိတယ္၊ အဲဒီလို ရွိေအာင္လည္း အႏွစ္(၂၀)စီမံကိန္းနဲ႔ လုပ္ခဲ့ေတာ့ သူတို႔ပဲ 
လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တဖက္သတ္ အႏိုင္ယူသြားမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ျမင္မိပါတယ္။ 

နားဆင္ရန္ 

ေရြးေကာက္ပြဟဲာ အေျဖလား 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦး                                              ေသာၾကာ, 03 စက္တင္ဘာ 2010 
လာမယ့္ နိုဝင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔မွာ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမယ္လို႔ စစ္အစိုးရက ေၾကညာထားပါတယ္၊ 
အနွစ္ နွစ္ဆယ္အတြင္း က်င္းပတဲ့ ပထမဆံုး ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္လို႔ ႀကိဳဆိုၾကသူေတြလည္းရိွပါတယ္၊ 
ထို႔အတူပါပဲ  တခ်ဳိ ႔ကလည္း ရသေလာက္ယူၾကမယ္၊ ပါလီမန္ထဲ ေျခခ်နုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ပါလီမန္ 
တြင္း တိုက္ပဲြဝင္ရမယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆေတြလည္း ရိွၾကပါတယ္။ 
 
အေကာင္းျမင္လြန္းတဲ့ အယူအဆေတြပါ၊ အဲ့ဒီ အယူအဆေတြဟာ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ တျဖည္းျဖည္း 
ေမွးမိွန္စ ျပဳလာေနပါၿပီ။ နိုဝင္ဘာ(၇)ရက္လို႔ ေရြးေကာက္ပဲြ သတ္မွတ္လိုက္တယ္။ အဲဒီလို သတ္မွတ္ 
လိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ထြက္ေပၚလာတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုင္ရာ လုပ္ငနး္စဥ္ ေတြဟာ ဖုတ္ပူမီးတိုက္ပါပဲ။  
 
တည္ေထာင္စ ပါတီေတြ ကေသာင္းကႏွင္းနဲ႔ အၾကပ္ျဖစ္ေနၾကကုန္ေတာ့တာပါပဲ၊ အဲ့ဒီအခိ်န္မွာ အာဏာ 
လက္ရိွဝန္ႀကီးေတြဦးေဆာင္တဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီကေတာ့ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းေတြကို အရိွန္ႃမႇင့္ 
ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာကို ေတြ႔ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွ အာဏာပါဝါကို အသံုးျပၿပီး ေဆာင္ရြက္ေန 
တာ အားလံုးအသိပါ။ လက္ရိွ အာဏာပါဝါကို အသံုးျပဳၿပီး မဲရရိွေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ အနိုင္ရေရး 
ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီရဲ ႔ လုပ္ရပ္ေတြကိုၾကည့္ရင္ လာမယ့္ နိုဝင္ဘာ(၇)ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြ 
ဟာ ဘယ္လိုမွ တရားမွ်တမႈ ရိွမွာမဟုတ္သလို။ လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲလည္း ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။ 
 
တခါ ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပမယ့္ရက္ကလည္း သိပ္မလိုေတာ့ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ တခုရဲ ႔  အခင္း 
အက်င္း။ ေရြးေကာက္ပဲြရဲ ႔ အဂၤါရပ္ေတြကေတာ့ မေတြ႕ရသေလာက္ပါဘဲ။ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထု ကိုယ္ 
တိုင္က ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ပါဝင္စားမရွိ၊ တက္ႂကြမႈေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေနသလို ခံစားေန 
ၾကရပါတယ္။ 
 
နိုဝင္ဘာ(၇)ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုနဲ႔က ကင္းကြာၿပီး တသီးတျခားစီ ျဖစ္ေနတဲ့ 
အေျခအေနမ်ဳိးပါ။ ဒါကလည္းသိပ္ေတာ့ မဆန္းၾကယ္ပါဘူး၊ ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆို ေရြးေကာက္ပဲြ မက်င္းပ 
ခင္က အေျဖကထြက္ ၿပီးသားျဖစ္ေနလို႔ပါ၊ တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္တာမျဖစ္တာ 
အေရးမႀကီးပါဘူး။ ထို႔အတူ နိုင္ငံ တကာက အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မျပဳျခင္းဟာလည္း အေရးမႀကီးလွပါ 



 3 

ဘူး၊ အေရးႀကီးတာက ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ႀကံ့ခိုင္ေရး ပါတီနိုင္ဖို႔ပါ။ 
 
ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ နိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အေျဖကိုရေအာင္လုပ္မွာပါ။ သူတို႔စစ္ဗိုလ္၊ စစ္သားေတြေျပာ 
ေလ့ရိွတဲ့ စကားအတိုင္းပါပဲ ေရဘူးေပါက္တာ မလိုခ်င္ဘူး ေရပါတာပလဲိုခ်င္တယ္ ဆိုတဲ့ စကားအတိုင္း 
ပါ။ ေရြး ေကာက္ပဲြမွာ နိုင္ကိုနိုင္ရမယ္ဆိုတာပါ။ 
 
ဒါေၾကာင့္ ေစာေစာက အေကာင္းျမင္ အယူအဆရိွသူေတြ၊ ဒီမိုကေရစီ လိုလားတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြဝင္မယ့္ 
ပါတီေတြဟာ ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီး လက္ေတြ႕က်က် လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ 
 
မိမိတို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အတိုင္း ျဖစ္လာနိုင္ မျဖစ္လာနိုင္ေပါ့၊ နိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ နိုင္ငံေရး အင္အားစု 
ေတြနဲ႔ စစ္တပ္အာဏာပိုင္တို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ အားၿပိဳင္ လာၾကတာ နွစ္ေတြမနည္းေတာ့ပါဘူး။ အနွစ္ 
နွစ္ဆယ္ မဟုတ္ပါဘူး၊ နွစ္ေပါင္း ၅ဝ နီးပါးရိွေနပါၿပီ။ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ ႔ သေဘာသဘာဝ၊ လုပ္ရပ္ 
နဲ႔ အေတြးအေခၚေတြကို အကျဲဖတ္နိုင္ၾကဖို႔ ေကာင္းပါၿပီ။ ဆိုလိုတာက နိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြ 
ဟာ ျမန္႔မာနိုင္ငံေရး ျပႆနာရဲ ႔ အေျဖမဟုတ္ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ထို႔အတူ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ 
က်င္းပျပဳလုပ္တာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကိုလည္း သတိျပဳသင့္လွပါတယ္။ 
 
ဒါ့ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီး မထားသင့္ပါဘူး။ ထို႔အတူ ေရြးေကာက္ပဲြ 
ဟာ အေျပာင္းအလဲမရွိ တစံုတရာကို ျဖစ္ေပၚေစမွာ မဟုတ္သလို ေရြးေကာက္ပဲြဟာ အေျဖတခုလည္း 
မဟုတ္ပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးကာလဟာ ပိုမိုရႈပ္ေထြးမႈေတြနဲ႔ ျပည့္နွက္ေနမယ္ ဆိုတာပါ။  
 
အဲ့ဒါေတြကေတာ့ တိုင္းရင္းသားျပႆနာ၊ စီးပြားေရး က်ပ္တည္းမႈ၊ နိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္မျပဳမႈ နဲ႔ 
ႏ်ဴကလီးယား ျပႆနာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

နားဆင္ရန္ 

မစပ္မယ့္ လယ္ပဲြ ေစာေစာကျဖဳတ္    

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦး ဗုဒၶဟူး, 25 ၾသဂုတ္ 2010 

အခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ၾကမယ့္ နိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕  ညည္းညူသံေတြ ပိုၿပီး က်ယ္က်ယ္ 
ေလာင္ေလာင္ ၾကားလာရတယ္၊ ပထမေတာ့ စစ္အစိုးရက ၂ဝ၁ဝ ထမဲွာ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမယ္လို႔ 
သာ ေျပာထားတာ။ တကယ္ေရာ က်င္းပနိုင္ပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယစိတ္ေတြနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾက 
တယ္။ တကယ္လည္း သံသယျဖစ္စရာပါပဲ။ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပဲြ အနိုင္ရပါတီျဖစ္တဲ့ NLD နဲ႔လည္း 
ေဆြးေႏြးၫႇိႏိႈင္း အေျဖမရွာဘူး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုလည္း ဆက္ဖမ္းထားတယ္၊ နယ္ျခားေစာင့္ 
တပ္ဖဲြ႔ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတာလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ရိွၿပီး မေျပလည္ေသးဘူး။ 
ဒါ့အျပင္ နိုင္ငံေရးသမားေတြကိုလည္း ရာနဲ႔ခီ်ေထာင္ထထဲည့္ထားဆဲ၊ ဒီလိိုအေျခအေနမွာ ေရြးေကာက္ပဲြ 
တခုက်င္းပဖို႔ ဘယ္လို႔မွမသင့္ေတာ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက အဲ့ဒီအေျခအေနေတြကို လံုးဝ 
တြက္ပံုမရဘူး။ ေရြးေကာက္ပဲြြရက္ကို ဆိုင္းမဆင့္ ဗံုမဆင့္ ေၾကညာလိုက္တယ္ နိုဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔ 
တဲ့၊ 
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ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပမယ့္ရက္ သတ္မွတ္ေၾကညာလိုက္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္ခ်င္သူေတြ၊ ေရြး 
ေကာက္ပဲြဟာ ထြက္ေပါက္ပဲလို႔ ယူဆထားသူေတြဟာ အေတာ္ကေလး စိတ္သက္သာရာ ရသြားပံု 
ေပၚပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆက္လက္ထြက္ေပၚလာတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကေတာ့ အစီအစဥ္ 
မက်၊ ဥပေဒနဲ႔လည္းမညီ၊ အေတာ့ကို ကေမာက္ကမ နိုင္လွတာကို ေတြ႔ရတယ္၊ ပါတီေတြမွတ္ပံုတင္တာ 
မၿပီးေသးဘူး ပါတီဝင္အင္အား တင္ျပေနၾကဆဲ။ အဲ့ဒီလိို အေျခအေနမွာ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ 
ၾကမယ့္ ပါတီအသီးသီးရဲ ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းေတြကိ ုတင္သြင္းခိုင္းတယ္။ အခိ်န္က 
ႏွစ္ပတ္သာသာ ၁၆ ရက္ပဲ ရၾကတယ္။ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ ေခါင္းခ်င္းဆိုင္ၾက 
ေဆြးေႏြးၾကနဲ႔ မ်က္ျဖဴဆိုက္ကုန္ၿပီ။ 

မ်က္ျဖဴဆိုက္ေလ ဆရာႀကိဳက္ေလ ဆိုသလိုပါပဲ။ နိုင္ငံေရးပါတီေတြ အၾကပ္ရိုက္ေနခ်ိန္မွာ လက္ရိွ 
အာဏာရ ဝန္ႀကီးေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီကေတာ့ နိုင္ငံနွင့္အဝွမ္း စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းေတြကို 
ၿခိမ္းတခါ ေျခာက္တလွည့္။ ေခ်ာ့တခါ ျမွဴတလွည့္နဲ႔ အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတယ္။ 

အစိုးရစရိတ္နဲ႔သြား အစိုးရအာဏာကို အသံုးျပဳ၊ အစိုးရရဲ ႔ သတင္းစာ ေရဒီယို ရုပ္သံေတြကို အသံုးျပဳ 
ဝါဒျဖန္႔ေနလိုက္ၾကပံုမ်ား တကယ့္ကို တရားက်ေလာက္ပါရဲ႕။ ကမာၻေပၚမွာ သူတို႔ေလာက္ ျပည္သူကို 
ေလးစား တန္ဘိုးထား သူ မရိွဘူးဆိုတဲ့ စတိုင္ေတြနဲ႔ ဒီေနရာမွာ ႀကံဳလို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔ေတာ္ဝန္ႀကီးရဲ ႔ စကား 
ကို တင္ျပပါရေစ။ 

ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ကိုယ္စားျပဳ ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ အလံုၿမိဳ ႔နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တဦးကို ၿမိဳ႕ 
ေတာ္ဝန္ႀကီးက  
“အမတ္မင္း ဘာမွမပူနဲ႔ ခင္ဗ်ားနိုင္ေအာင္ အားလံုး စီစဥ္ထားၿပီးၿပီ၊ ေရြးေကာက္ပဲြေန႔မွာ မဲ ငါးေထာင္ပဲရ၊ 
ခင္ဗ်ားနိုင္ၿပီ၊ အမတ္ျဖစ္ၿပီ” တဲ့ဗ်ာ၊ ဘယ္ေလာက္ ပိုင္သလဲ၊ ေရြးေကာက္ပဲြမၿပီးခင္ အမတ္ျဖစ္ေနၿပီ။ 

အဲဒီလိို အေျခအေနမ်ဳိးမွာ တည္ေထာင္စ ပါတီေတြ၊ ဒီမိုကေရစီ လိုလားတဲ့ အင္အားစုေတြ ဘယ္လို 
ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာလဲ။ စဥ္းစားၾကပါ၊ နိုင္ငံေရးဆိုတာ လက္ေတြ႔က်ဖို႔လိပုါတယ္။ အခုအခိ်န္မွာ လက္ေတြ႕အ 
က်ဆံုးနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာ အရိွဆံုးလုပ္ရပ္ကေတာ့ တရားမွ်တမႈမရိွ၊ လြတ္လပ္မႈ မရိွတဲ့ နိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ 
ေရြးေကာက္ပဲြကို ေက်ာခိုင္းလိုက္ၾကဖို႔ပါပဲ။ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ တစ္ေကာင္တည္းေျပးၿပီး ပထမ ပန္းဝင္သြား 
ပါေစ။ အဲ့ဒါ ပဲြၿပီးသြားတာ မဟုတ္သလို အေျဖလည္းမဟုတ္ပါဘူး၊ ပါတီစံု ဝင္ၿပိဳင္တယ္။ အလႊာစံုပါတယ္၊ 
အင္အားစုေတြ အားလံုုးပါဝင္တယ္လို႔ စစ္အစိုးရက အာဆီယံ အပါအဝင္ နိုင္ငံတကာကို ျပနိုင္ဖို႔အတြက္ 
အသံုုးခ် မခံရေရးက ပိုအေရးႀကီးပါတယ္၊ ဒီေနရာမွာ လယ္သမားေတြ သံုုးေလ့ေျပာေလ့ ရိွတဲ့ စကား 
ေလးတခု ဥပမာ ေပးပါရေစ “မစပ္မယ့္လယ္ပဲြ ေစာေစာျဖဳတ္ကြာ” တဲ့၊ ဆိုလိုတာကေတာ့ ဒီေန႔ ထယ္ထိုး 
လို႔ လယ္ထြန္လို႔ မၿပီးမယ့္ အတူတူ ေနျမင့္ေအာင္ အခိ်န္လင့္ေအာင္ အပင္ပန္း မခံေတာ့ဘဲ ထယ္ရွဥ္းကို 
ေစာေစာျဖဳတ္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။ 

ဒါ့ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရ ေထာင္ေျခာက္ထကဲ ရုန္းထြက္ၾကပါ။ ေရြးေကာက္ပဲြကို စြန္႔ခြာၾကပါ၊ ေရြးေကာက္ပဲြ 
ၿပီးတာဟာ ပဲြၿပီးသြားတာ မဟုတ္ပါဘူး၊ ပဲြစတာသာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

နားဆင္ရန ္
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သူ႔ဘက္က ၾကည့္ေတာ့လည္း အမွန္သား 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦး တနဂၤေႏြ, 29 ၾသဂုတ္ 2010 

ေရြးေကာက္ပဲြ ဆိုတာနဲ႔ အေတာ္ႀကီးကို စိမ္းေနခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အနွစ္ ၂ဝ အတြင္း ပထမဆံုး 
ေရြးေကာက္ပဲြအျဖစ္ ၂ဝ၁ဝ ခု နိုဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔မွာ ပါတီမစံု႔တစံု ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးကို က်င္းပ 
ေတာ့မယ္တဲ့။ 

ဒီေန႔ ၾသဂုတ္လ(၂၅)ရက္ေန႔ကစၿပီး ေရတြက္ရင္ လပိုင္းပဲ လိုပါေတာ့တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီေရြးေကာက္ပဲြ 
ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခမဲို႔ စိတ္လႈပ္ရွား တက္ႂကြရင္ခုန္စရာ အလြန္ 
ေကာင္းေနလိမ့္မယ္လို႔ ထင္စရာေတာ့ရိွေလရဲ႕။ ဒါေပမဲ့ နွစ္ဖက္ မိဘကလည္း သေဘာမတူ အရပ္က 
လည္း မၾကည္ျဖဴတဲ့ လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ေတာ့မယ့္ပဲြလို မတင့္မတယ္မို႔ ေအးတိေအးစက္ပါပဲ။ 

ဘာေတြမ်ား ျဖစ္လာမလလဲို႔ စိတ္ဝင္စားသူ ရိွေကာင္းရိွနိုင္ေပမဲ့ ပါဝင္ပတ္သက္ခ်င္သူကေတာ့ ခပ္ရွား 
ရွားပဲဆိုတာ ၾကားေနျမင္ေနရပါတယ္။ 

တခ်ဳိ ႔ကေတာ့လည္း ေျပာၾကတယ္ ဒီပဲြက မရႈမလွနဲ႔ ဘဝကူးသြားခဲ့ရေလသူ ဟိုဘက္ တေခတ္က 
စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ကေန ဦးေနဝင္း လက္ထဲ ၁၉၇၄ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ 
အာဏာေျပာင္းေပးတဲ့ပဲြလို အတူတူနဲ႔ အႏူႏူပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္းၾကည့္ရင္ ဒီနွစ္ခုက ဆင္သာဆင္ 
ထပ္တူမက်ပါဘူး။ 

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ ႔ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒေတြကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ၁၉၄၇ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဥပေဒ၊ 
၁၉၇၄ ဖဲြ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုဥပေဒ နဲ႔ ၂ဝဝဂ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒေတြဟာ တခုနဲ႔တခု မတူၾကပါဘူး။ 
သီးျခား ေခတ္ တခုစီကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 

၁၉၄၇ ခုနွစ္တုန္းက ေရးဆဲြခဲ့တဲ့ နိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒဟာ ျပည္သူေတြကေန ဒီမိုကေရစီ 
နည္းက် မဲေပးၿပီး ေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္ေပးခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔လို အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ 
ႀကီးေတြ အပါအဝင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္စစ္စစ္ေတြက ေရးဆဲြေပးခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵ အစစ္အမွန္ 
ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေနာက္ ၁၉၇၄ ဥပေဒ ဒီ ဥပေဒကေတာ့ ကမာၻႀကီးေပၚမွာ လက္ဝဲေလေတြ ထန္ေနတုန္း အဲဒီ ေလထဲမွာ 
ခိုစီးလိုက္တဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းရဲ႕ လက္ျဖစ္ အညမည ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဥပေဒပါပဲ။ စစ္အာဏာရွင္ 
စံနစ္ကို ဆိုရွယ္လစ္ အေရၿခံဳဖု႔ိ လုပ္ခဲ့တဲ့ဥပေဒပါ။ ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပဲြနဲ႔ အတည္ျပဳခဲ့တာျခင္း 
မွာေတာ့ ၂ဝဝ၈ နဲ႔ တူပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ၇၄ တုန္းက ဦးေနဝင္းဟာ ျပည္သူေတြကို ပိပိယိယိနဲ႔ လိမ္လည္ 
လွည့္ဖ်ား နိုင္ခဲ့ပါေသးတယ္။ 

သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔နဲ႔ ေကာက္က်စ္မႈလို႔ ဆိုရမွာေပါ့။ ဥပေဒ မူၾကမ္းကို ျပည္သူေတြၾကားထဲ ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ 
ခ်ျပ၊ အႀကံျပဳခ်က္၊ ေဝဖန္ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကိုေတာင္မွ ျပင္ေပးတာမေပးတာ အပထား မင္ေသေသနဲ႔ 
ရေအာင္ ယူခဲ့ေသးတာပါ။ အဲ့ဒီ ဥပေဒမွာ ျပည္သူေတြ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။ 
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အခု ၂ဝဝ၈ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊရဲ ႔ ဥပေဒကက်ေတာ့ စစ္ဧကရာဇ္ရဲ ႔ အစြယ္ကို ဒီမိုကေရစီ ပဝါနဲ႔ ဖံုးဖို႔ 
ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ အဓမၼ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဥပေဒ တခုလံုး စစ္အာဏာရွင္အတြက္ ျဖစ္နိုင္ 
ဖို႔ လက္ညိႇးေထာင္ေခါင္းညိတ္ ပုတ္သင္ညိဳေတြကို ေညာင္နွစ္ပင္ေလွာင္အိမ္ထဲ ေမာင္းသြင္းၿပီး တဖက္ 
သတ္ တိတ္တိတ္ေရးလာခဲ့တဲ့ ဥပေဒပါ၊ ဒီ ဥပေဒကို ျပည္သူေတြကို အသိေပး ရွင္းျပတာမ်ဳိး လံုးဝမလုပ္ 
ဘဲ နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီးေအာက္မွာ ျမန္မာျပည္သူေတြ စိတ္ဒုကၡေရာက္ေနတုန္း ျပည္လံုးကြ်တ္ ဆႏၵခံယူပဲြ 
ဆိုတာနဲ႔ လည္ပင္းဖ်စ္ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ လုပ္ယူခဲ့တာပါ။ 

အခုေတာ့ အဲဒီ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒႀကီးကို အခိုင္အမာ ထပ္ျပဳေပးရမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီး 
ဟာ လပိုင္းပဲ လိုပါေတာ့တယ္၊ 

စစ္အုပ္စုကပဲ ႀကီးစိုးထားတဲ့ စစ္အာဏာရွင္အလိုေတာ္ရိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဟာ နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာ၊ နိုင္ငံ 
ေတာ္အာဏာေတြကိုေဖာေဖာသီသီအသံုးျပဳၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေျပးလမ္းေပၚမွာ တေကာင္တည္းေျပးတဲ့ 
ျမင္းလို အရိွန္အဟုန္နဲ႔ ေျပးေနပါၿပီ၊ ၿပိဳင္ဘက္ေတြကေတာ့ နာလန္မထူနိုင္ၾကပါဘူး၊ ဒီလိုျဖစ္ေအာင္ 
လည္း အနဖက ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒအပါအဝင္ အတားအဆီး အခက္အခဲ ေကာက္က်စ္စဥ္းလမဲႈမ်ဳိးစံုနဲ႔ 
ေျပးလမ္းမွာ ေျခထိုးခံထားတာပါ၊ 

ဒါလည္း သူ႔ဘက္ကၾကည့္ေတာ့ အလြန္သဘာဝက်သေလာက္ လုပ္ထိုက္ပါေပတယ္ လို႔ေျပာရမွာပါ၊ 

ဘာေၾကာင့္ဆို ၁၉၉ဝ ျပည့္နွစ္ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတုန္းက သမာသမတ္မၡသေယာင္ေယာင္ 
အတတ္ ဆန္းခဲ့မိလု႔ိ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ ျပည္သူေတြရဲ႕တခနဲက္ေထာက္ခံမႈနဲ႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ 
အဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ေျမၿပိဳသလို အနိုင္ရ လိုက္ခဲ့တာကို နအဖႀကီး ေသရာပါ ေနာင္က်ဥ္သြားခဲ့ပါၿပီ၊ 

ဒီတခါေတာ့ တရားတာမတရားတာ။ လြတ္လပ္တာမလြတ္လပ္တာအသာထား စစ္အာဏာ လက္မလြတ္ 
ရဖို႔ ဥပေဒေတြ မွန္သမွ် တစ္ဖက္သတ္ဆြဲပစ္လိုက္တယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုတာကိုလည္း အတုအေယာင္ 
လို႔ ေျပာေျပာ၊ ဟန္ျပလို႔ဆိုဆို၊ မတရားဘူးလို႔ ျမင္ျမင္၊ ကိုယ္တိုင္ အပိုင္ေမြးျမဴးထားတဲ့ ျခေသၤေလး 
အနိုင္ရမွ ျဖစ္မွာမို႔ ေသခ်ာေအာင္ ၿပိဳင္ဘက္ေတြကို လည္ပင္းနင္းထားေပးရတယ္။ မတရားဘူးလို႔ ဘယ္ 
အေကာင္က ေျပာေျပာ။ ကမာၻမကလို႔ စႀကာဝဠာႀကီးကပဲ ေျပာေျပာ ႀကံ့ဖြတ္ အႏိုင္ရေအာင္ လုပ္ရမွာပဲ 
လို႔ စစ္အုပ္စုက ယတိျပတ္ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြႀကီးသာ ျဖစ္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။ 

နားဆင္ရန ္

ပ်င္းစရာလည္းေကာင္းပါ့ ရယ္စရာလည္းေကာင္းပါ့ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦး ဗုဒၶဟူး, 08 စက္တင္ဘာ 2010 

ႏိုဝင္ဘာမွာ ေရြးေကာက္ပြလဲာမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဝဲင္ခ်င္ရင္ ပါတီေတြေထာင္ၾကဆိုတာေတာ့ ဟုတ္ပါ 
ရဲ႕။ ပါတီေထာင္ၾကရတာေပါ့။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြရွာ၊ ရန္ပံုေငြေတြရွာ၊ ပါတီအင္အားေတြစု၊ 
ေနရာထိုင္ခင္းေတြ စီစဥ္၊ ဆိုင္ဘုတ္ေတြ တင္၊ စည္းရံုးေရးဆင္း၊ ေဟာေျပာသိမ္းသြင္း - အမေလး ပ်င္းစ 
ရာေကာင္းလိုက္တာ။ 
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ေစာေစာပိုင္းမွာေတာ့ အားတက္သေရာပဲ။ ဂ်ာနယ္ေတြက သူတို႔ေရာင္းေကာင္းေအာင္ ပါတီေတြကို 
လိုက္ဗ်ဴး၊ သေဘာထားေတြ ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပ၊ ပါတီရဲ ႔ အဓိကရ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ ႔ပံုေတြ ေဝေဝဆာဆာနဲ႔ 
ထုတ္ေဝ။ ပါတီက သူဘာသာလုပ္ရမွာတာေတြကို ဂ်ာနယ္ေတြက ကိုယ္စားဝင္လုပ္ေပးၾကတာေတြ။ 
ေရြးေကာက္ပြကဲိစၥကို စိတ္လိုလက္ရ ရွိေနတဲ့ ဂ်ာနယ္အုပ္စုက ဂ်ာနယ္ဆရာတခ်ဳိ ႔ပါ။ 

ပါတီကိစၥေတြကို ေဖာ္ျပၾက။ ခုႏွစ္ေဆြး ရွစ္ေဆြး ေရွးအတီေတက ႏို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 အမ်ားႀကီး။ လူထုနဲ႔ အလွမ္းေဝးေနတဲ့ ပါတီေတြ 
က အမ်ားႀကီး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကာလေတြမွာ နားရြက္မလႈပ္ဘဲ လံုးဝ အၿငိမ္ေနခဲ့ၾကသူေတြက ခုေတာ့လည္း 
ပါတီေတြဖြဲ႔လို႔။ ခုမွ ဖဝဲိုင္းမွာ တအိမ္လိုေနလို႔ ဝင္ရိုက္ေပးရသလို ျဖစ္ေနၿပီ။ ကဲ ဘယ္ေလာက္မ်ား 
ပ်င္းစရာေကာင္းေနသလလဲို႔။ 
တရားခံဘယ္သူလဲဆိုတာ ႀကိဳသိေနတဲ့ ခပ္ညံ့ညံ့ စံုေထာက္ဝတၳဳတပုဒ္ကို ဖတ္ေနရသလိုပဲ မဟုတ္လား။ 

ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ၿပိဳင္ပြဲရဲ ႔ ဦးတည္ခ်က္။ ၿပိဳင္ပြဲေတြအတြက္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္း 
ၿပိဳင္ပြဲဝင္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ ႔ လက္ရွိ အေနအထား။ ၿပိဳင္ပြဲအေပၚ ဦးစီးသူရဲ ႔ သေဘာထား ဆုိတာေတြဟာ 
ဘာတခုမွ အားရေက်နပ္ေလာက္စရာမရွိ။ အဆင္ေျပေစႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြအားလံုးကိုထိန္းခ်ဳပ္ထား။ 
ၿပိဳင္ခ်င္စရာ မေကာင္းတဲ့ၿပိဳင္ပြဲဆိုတာ ၾကာေလ ထင္ရွားေလ။ ထင္ရွားေလ ပ်င္းစရာေကာင္းေလ။ 
ရယ္စရာေကာင္းတာကေတာ့ ခ်စ္တီးေခါင္း သန္းရွာလုပ္ေနတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ မင္းသားေခါင္း 
ေဆာင္းထားတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ အေပၚယံ ေရႊမႈံႀကထဲားတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ ကိုယ္သိၿပီသား လွ်ဳိ ႔ဝွက္ 
ခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုယ့္ကို မ်က္လွည့္လာျပေနတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ ေရွာေမြးကို ဗာရာဏသီခ်ဲ ႔ေနတာ ရယ္ခ်င္ 
တာ။ လူေတြကို နလဗိန္းတံုးေတြလို႔ ထင္ေနတာ ရယ္ခ်င္တာ။ လႊဆြတဲတ္ရံု သံေျဖာင့္ေအာင္ ရိုက္တတ္ 
ရံု ေရြေဘာ္ထိုးတတ္ရံုနဲ႔ အိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းတေဆာင္ ေဆာက္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ေနတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ 
သူခိုးက လူလူဟစ္ေနတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ သူမ်ားေယာင္လို႔ ဝင္ေယာင္ၿပီး အေမာင္ ေတာင္မွန္းေျမာက္ 
မွန္း မသိတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ ၿပိဳင္ဘက္မရွိဘဲ တေယာက္တည္း ေျပးေနတာေတာင္ ပထမ မရမွာကို 
စိုးရိမ္ေနတာကို ရယ္ခ်င္တာ။ 

အစဥ္အလာ ဆုိတာရွိတယ္။ သီလ သမာဓိ ပညာ ဆိုတာရွိတယ္။ ဒီပုတ္ထမဲွာ ဒီပခဲ်ည္းပဲ ဆိုတာရွိတယ္။ 
ဓမၼ၊ အဓမၼ ဆိုတာရွိတယ္။ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔တယ္ အနစ္နာခံတယ္ ဆိုတာရွိတယ္။ ကမာၻေက်ေသာ္လည္း 
ဥဒါန္းမေက်ဘူး ဆိုသူေတြရွိတယ္။ ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္ဗ်ာ ႏိုဝင္ဘာလ(၇)ရက္ေန႔က်။            

  နားဆင္ရန ္

ေရြးေကာက္ပြကဲို သပိတ္ေမွာက္ၾကဖို ႔ 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦး ေသာၾကာ, 10 စက္တင္ဘာ 2010 
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ေဆြးခုႏွစ္ဆက္ မ်ဳိးခုႏွစ္ဆက္ စစ္ကြ် န္ျဖစ္ဖို႔ ဦးတည္သြားေနတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ စစ္တပ္က 

ဦးစီးၿပီး ႏိုဝင္ဘာ (၇) ရက္ေန႔မွာ က်င္းပေတာ့မယ္။ လူထုက တကယ္ေရာ ဒီ ေရြးေကာက္ပြကဲို စိတ္ဝင္ 
စားၾကရဲ႕လား။ က်ေနာ္အထင္ေတာ့ သိပ္စိန္မဝင္စားၾကဘူးလို႔ ထင္တယ္။ ဘာလို႔ စိတ္မဝင္စားၾက 
တာလဲ။ ႏိုင္ငံေရးကို ကိုယ့္ထမင္းလုတ္ေလာက္ အာရံုမထားႏိုင္တာလည္းပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ နအဖ 
အစိုးရကလည္း  ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူထုနဲ႔ ေဝးသထက္ေဝးေအာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ထားတာ။ ႏိုင္ငံေရးကို 
ေၾကာက္ေအာင္ ေျခာက္လွန္႔ထားတာလည္း ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူအမ်ားစုဟာ နအဖလုပ္ေနတဲ့ ကိုယ့္မဲ 
ကိုယ္မေပးလိုက္ရဘဲ ေထာက္ခံမဲေတြ ျဖစ္သြားတာမ်ဳိး၊ ၿပီးေတာ့ အခုက်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဟဲာ 
လြတ္လပ္မႈလည္းမရွိ၊ တရားမွ်တမႈလည္း ရွိမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ လူအမ်ားက သိေနတာရယ္။ ေနာက္ပိုင္း 
ေတးထားတဲ့ ကုိယ့္ဖထဲုပ္နဲ႔ ကိုယ္လာၿပီး ကိုယ့္ဘာသာ ကုလားဖန္ထိုး ကိုယ့္ဘာသာ ဖဲခ်ဳိး ကိုယ့္ဘာသာ 
ေဝ။ ၿပီးေတာ့ တဝိုင္းလံုးသိမ္း အႏိုင္ရိုက္ရံုမကဘူး အိမ္ေပါင္ ယာေျပာင္ျဖစ္မယ့္ ကစားဝိုင္းလို႔ လူထုက 
နားလည္ေနတာေၾကာင့္ ဒီေရြးေကာက္ပြကဲို စိတ္မဝင္စားၾကတာပါ။ 

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

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေတာ့ ဒီ ေရြးေကာက္ပြကဲို သပိတ္ေမွာက္မယ္တဲ့ က်ေနာ္က အမ်ဳိးသား 
ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီဝင္တေယာက္ မဟုတ္ေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြကဲို အခုလို လမ္းစဥ္ခ်မွတ္ၿပီး 
သပိတ္ေမွာက္တာကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံပါတယ္။ 

ျပည္တြင္း မီဒီယာေတြမွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေတြဖြဲ႔တဲ့ သတင္းေတြ၊ တကၠသိုလ္ျမတ္သူ နဲ႔ ေဒါက္တာ 
တင္ထြန္းဦး တို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဝင္ေရာက္အားျဖည့္၊ ဦးခ်စ္ခင္ရဲ ႔ ဧဒင္အုပ္စု ကုမၼဏီမွ ဖြင့္မည့္ ျမန္မာ့ 
ေရွ ႔ေဆာင္ ရန္ကုန္ဘဏ္ခြႏဲွစ္ခု၊ ကယားျပည္နယ္ လိြဳ င္ေကာ္ၿမိဳ ႔နယ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းသရုပ္ျပ 
ရွင္းလင္းပြကဲ်င္းပ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ မင္းဘူး၊ အမ္း၊ စစ္ေတြ လမ္းေပၚရွိ သယု (ပပဲဒံု) ႀကိဳးတံ 
တားဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ပါရွိေနခ်ိန္မွာ ဒီ ေဆာင္းပါးကို ေရးပါတယ္။ 

သပိတ္၊ သပိတ္ ေရြးေကာက္ပြကဲို သပိတ္ေမွာက္ၾကဖို႔ ဒီအသံက်ယ္ေစခ်င္တယ္။ တႏိုင္တပိုင္“လက္တို႔”  
ေျပာတဲ့ နည္းနည္းျဖစ္ျဖစ္ မီဒီယာမ်ဳိးစံုကပဲ အသံေပးေရးသားလို႔ျဖစ္ျဖစ္ ေၾကာက္စိတ္ေတြေပ်ာက္ကုန္ 
ေအာင္ သပိတ္သံ နာနာေပးမွ ေတာ္ကာက်လိမ့္မယ္။ 
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ဆရာဦးဝင္တင္ ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့စကားကို ကိုးကားၿပီး ဒီ ေဆာင္းပါးကို အဆံုးသတ္ပါမယ္။ “ငရဲ ကူးတုိ႔စီးၿပီး 
ငရဲ မလိုက္ၾကပါနဲ႔။ တာဝတိ ံသာ သြားခြင့္မရွိရင္ ဘယ္မွ မသြားဘူး။ စစ္ငရကဲို သြားမယ့္ ငရကဲူးတို႔ကို 
မစီးၾကပါနဲ႔” 

နားဆင္ရန္ 

ဒီေရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲမေပးေတာ့ဘူး 

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦး တနလၤာ, 13 စက္တင္ဘာ 2010 

ေရြးေကာက္ပဲြဆိုုတာ မဲဆႏၵရွင္ေတြက ကိုုယ့္ကိုုယ္စား တိုုင္းျပည္အတြက္ ဘယ္သူေတြကိုုလုုပ္ဖိုု ႔ တာ၀န္ 

ေပးခ်င္သလဆဲိုုတာကိုု ဆႏၵျပဳၿပီးေတာ့မွ မဲေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ 
တိုုင္းျပည္ကိုု စီမံခန္႔ခဲြဖိုု႔ ဘယ္သူ႔ကိုုတာ၀န္ ေပးသင့္သလဲ၊ က်ြန္ေတာ္က မဲဆႏၵရွင္တေယာက္ေနနဲ႔ 
စဥ္းစားၾကည့္ပါတယ္။ ကိုုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္၀င္ၿပိဳင္တဲ့ ႀကံ႕ခိုုင္ေရးပါတီကိုု က်ြန္ေတာ္ 
မႀကိဳက္ပါဘူး၊ ကိုုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေလာက္၀င္ၿပိဳင္မဲ့ တိုုငး္ရင္းသားစည္းလံုုးညီညြတ္ေရးပါတီကိုု 
လည္း က်ေနာ္မေရြးခ်င္ဘူး ၊  က်န္တဲ့ ပါတီေတြၾကည့္လိုုက္ေတာ့လည္း က်ေနာ္ လက္ခံႏိုုင္တဲ့ ကိုုယ္စား 
လွယ္ေလာင္း မေတြ႕ရပါဘူး။ 

ေနာက္တခါ ၿပိဳင္ပဲြကလည္း ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း အေရအတြက္ေတြ ၾကည့္လိုုက္တဲ့အခါမွာ တကယ့္ 
ကိုု ဆင္နဲ႔ဆိတ္နဲ႔ေလာက္ကြာေနတာ၊ ဆင္နဲ႔ဆိတ္ေတာင္ မဟုုတ္ဘူး။ ဆင္နဲ႔ပုုရြက္ဆိတ္ေလာက္ကို ကြာ 
ေနပါတယ္။ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ၿပိဳင္တဲ့သူနဲ႔ တခ်ိဳ႕ပါတီဆိုု ကိုုးေယာက္တိုု႔ ခုုႏွစ္ေယာက္တိုု႔ ေျခာက္ေယာက္တိုု႔ 
အလဲိုု ၿပိဳင္တာမ်ိဳးေတြနဲ႔ဆိုုေတာ့ မတရားကိုုကြာလြန္းေနပါတယ၊္ အဲဒီေတာ့ ဒီပဲြက မမွ်တတဲ့ပဲြျဖစ္ေန 
ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ အားမေပးခ်င္ဘူး။ ေနာက္တခါ ကြ် န္ေတာ့္ကိုုယ္စား လႊဲအပ္ေပးႏိုုင္ေလာက္တဲ့ 
ကိုုယ္စားလွယ္  မရိွတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြ် န္ေတာ္ႀကိဳက္တဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္ မပါတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မိုု ႔ 
ကြ် န္ေတာ္ကေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပဲြမွာ မဲမေပးေတာ့ဘူးလိုု႔ ဆံုုးျဖတ္ထားပါတယ္။ 

ကြ်န္ေတာ္တိုု႔မွာ မမဲေပးခ်င္ရင္ မေပးပဲေနႏိုုင္ခြင့္ ရိွပါတယ္၊  ဒါကိုု လူတိုုင္းလည္း သိဖိုု႔လိုုပါတယ္ ၊ ဒါဟာ 
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးပါပဲ။ ေပးခ်င္ရင္လည္း ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ေပးသင့္တဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
ရိွရင္ မဲေပးရမယ္ ဒါ ကြ် န္ေတာ္တိုု႔ အခြင့္အေရး၊ မရိွဘူး မေပးခ်င္ဘူးဆိုုရင္လည္း ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ဟာ 
မေပးပဲေနႏိုုင္တဲ့ အခြင့္အေရးရိွပါတယ္။ အိမ္ေထာင္မႈဘုုရားတည္ ေဆးမွင္ရည္စုုတ္ထိုုး ဆိုုတာထက္ ဒီ 
တိုုင္းျပည္ကိုု လႊဲအပ္ေပးရမဲ့ကိစၥက ပိုုၿပီးေတာ့အေရးႀကီးပါတယ္၊ ခုုနက အိမ္ေထာင္မႈ ဘုုရားတည္တာ 
က တဦးတေယာက္ခ်င္းရဲ႕ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ရခက္တယ္ဆိုုေပမယ့္။ အစိုုးရအဖဲြ႕တဖဲြ႕ ေရြးေပးဖိုု ႔ 
မဲေပးတာက တႏိုုင္ငံလံုုး ကိစၥျဖစ္ေတာ့ လဲြသြားတယ္၊ မွားသြားတယ္၊ အဲဒီထဲမွာ ကိုုယ္ဟာ တလဲြတမွား 
ကိုု၀င္ၿပီး လုုပ္မိတယ္ဆိုုရင္ ပိုုၿပီးျပင္ရခက္မယ့္ကိစၥႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါ့ေၾကာင့္မိုု ႔လိုု ႔ ကြ် န္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ အားနာလိုု႔ပျဲဖစ္ျဖစ္ ေၾကာက္လိုု႔ပျဲဖစ္ျဖစ္ ေတာ့ မမဲေပးသင့္ဘူး 
ထင္ပါတယ္၊ ကိုုယ္တကယ္ ႏွစ္သက္သေဘာက်တဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း ကိုုယ့္အက်ိဳး ကိုုယ့္ႏိုုင္ငံ 
အက်ိဳးကိုု တကယ္ေဆာင္ရြက္ေပးလိမ့္မယ္လိုု႔ ယံုုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း ရိွမွသာ 
ကြ်န္ေတာ္တိုု႔ ဆႏၵမကဲိုု မဲေပးသင့္တယ္ထင္ပါတယ္။ ကိုုယ့္ရဲ႕ဆႏၵ ကိုုယ့္ရဲ႕မတဲျပားကိုုေတာ့ တန္ဖိုုးထား 
သင့္တယ္ ထင္ပါတယ္၊ အလြယ္တကူ ဆံုုးျဖတ္ၿပီးေတာ့ မမဲေပးသင့္ဘူးလိုု႔ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြ် န္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။ 
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နားဆင္ရန ္

လပိုင္းအလို ျမန္မာျပည္အေရး    

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦး တနလၤာ, 13 စက္တင္ဘာ 2010 

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ နအဖ စစ္အစိုးရ ဦးေဆာင္က်င္းပေပးမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြၾဲကီး 
က်င္းပရန္ လပိုင္းသာလိုေပေတာ့သည္။ 

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

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ စင္ျမင့္ကန္႔လန္႔ကာေတာ့ ဖြင့္လိုက္ေပၿပီ။ မေန႔တေန႔ကမွ စဖြဲ႔စည္းၾကရသည့္ 
အခ်ိဳ႕ပါတီမ်ား ဤေရြးေကာက္ပြဲ စင္ျမင့္ထက္တြင္ မည္သည့္ကႀကိဳးကကြက္ျဖင့္ အသံုးေတာ္ခံ ကျပၾက 
မည္နည္း။ ျပည္သူပရိသတ္ေရွ႕ထြက္  ကျပအသံုးေတာ္ခံၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလံုးကေတာ့ 
(ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီမပါ) ကႀကိဳးကကြက္တို႔ အိုးနင္းခြက္နင္း ကသုတ္ကယက္ျဖင့္ ထြက္လာၾကရမည္ကို ျမင္ေန 
ရေပသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္တင္သြင္းရန္ ကန္႔သတ္ရက္ တိုေတာင္းမႈႏွင့္ 
စည္းရံုးေရးကာလ အခ်ိန္နည္းမႈတို႔က နအဖ၏ သကာေလာင္း စကားကို ယံုစားကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မိ 
ေလသူတို႔ ေမ်ာက္မီးခကဲိုင္မိသည့္အျဖစ္လို ႀကံဳေနၾကရ၏။ 

မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ကိုယ့္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ႔အေရး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္သူဟု အဘယ္ 
ႏိုင္ငံေရးသမားကို ယံုမွတ္ပံုအပ္ကာ ေရြးခ်ယ္ၾကရမည္လဲ။ ေသခ်ာဂနစြာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔အခ်ိန္ ကာလ 
အားျဖင့္ နည္းလွေပသည္။ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္စလံုးအတြက္ ေရြးၾကရမည္ျဖစ္ရာ ပို၍ပင္ အေရြးခက္ကာ 
အခ်ိန္ရရွိမႈနည္းလွေပ၏။ ဤသို႔ အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းမ်ားၾကားက ပင္စစ္ဘက္အစိုးရမွ အရပ္ 
ဘက္အစိုးရေပၚလာမည္မို႔ ၾကိဳဆိုၾကရမည္ဆိုသူက ဆိုသည္။ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အလင္းေရာင္ 
ေတြ႔လာၿပီ၊ ေနရာတခုရလာျပန္ၿပီ၊ ရလာသည့္ေနရာ ၀င္ယူရမည္ဆိုသူက ဆိုျပန္၏။ 

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

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကမည့္ ပါတီမ်ားအေၾကာင္း၊ မဲဆႏၵရွင္တို႔၏ အခြင့္အ 
ေရး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပးရမည့္၊ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာ 
မ်ားအေနျဖင့္လည္း အၾကပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ၾကံဳၾကရ၏။ ျပည္သူကို ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသိပညာ 
ေပးႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္က ဘာမွ်မက်န္ေတာ့၍ျဖစ္သည္။ 
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ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ခ်ိန္ပါကလည္း ယခုေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ေၾကညာသည့္ရက္သည္ မဲဆႏၵ 
ရွင္ျပည္သူ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တို႔အၾကား ရလဒ္မွန္ ရရွိမႈ  
မည္သို႔ရွိလာမည္လဲ ခန္႕မွန္းရခက္လွေပသည္။ 

ဤသို႔ ႏိုင္ငံေရး အခက္အခဲ အၾကပ္္အတည္းေပါင္းစံုၾကားက ၾကံဳၾကရမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္တိုးဝင္သင့္မဝင္သင့္၊ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း တပါတီ 
တည္းသာ ျပန္လည္ႀကီးစိုးမည့္ အေျခအေနတြင္ မဲေပးသင့္မေပးသင့္ အေလးအနက္စဥ္းစားၾကရန္ႏွင့္ 
အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြကဲို မိမိတတ္ႏိုင္သည့္နည္းျဖင့္ ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္ၾကရန္ တိုက္တြန္း 
လိုက္ရေပသည္။ 

နားဆင္ရန ္
 

အတြင္းအႏွစ္သာရ ေျပာင္းလဲမသြား    

By ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာတဦး ဗုဒၶဟူး, 15 စက္တင္ဘာ 2010 

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ တဘက္သက္ အာဏာနဲ႔ အုုပ္ခ်ဳပ္တာခံခဲ့ရတဲ့ ကြ် န္ေတာ္ 
တိုု႔တိုုင္းျပည္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြေတြက်င္းပဖိုု ႔ တာစူေနၾကပါၿပီ။ 

ေရြးေကာက္ပဲြရက္ နီးကပ္လာတာနဲ႔အမွ် ႐ႈေတာင့္ေပါင္းစံုုက အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးဟာလည္း အက်ယ္ေလာင္ 
ဆံုုး ေပၚထြက္လာေနၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က ေရြးေကာက္ပဲြ သပိတ္ေမွာက္ေရး၊ မမဲေပးေရး၊ တခ်ဳိ႕က 
ဒီမိုုကေရစီအင္အားစုုေတြကိုု မဲသြားေပးေရး။ မဟုုတ္ရင္ ၾကံ့ခိုုင္ေရးပါတီကိုု အခြင့္အေရးေပးလိုုက္သလိုု 
ျဖစ္သြားမယ္၊ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ အစကတည္းက ေၾကာက္လိုု႔ပျဲဖစ္ျဖစ္၊ မတတ္သာလိုု႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပသာနာ 
မျဖစ္ရင္ၿပီးေရာ စစ္အစိုုးရလိုုခ်င္ေနတဲ့အတိုုင္း ၾက့ံခိုုင္ေရးကိုုပဲ မဲေပးလိုုက္မယ္ ဒီအေရအတြက္ဟာ 
လည္း ထည့္စဥ္းစားရေလာက္ေအာင္ ၾကီးမားေနႏိုုင္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၾကံ႔ခိုုင္ေရးပဲ မဲေပးမယ့္သူ 
ေတြ၊ အဲဒါကိုု အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အုုပ္စုုအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အသံအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚထြက္လာေနၾကပါတယ္။ 

တကယ္ေတာ့ ၂၀၁၀ ႏိုု၀င္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုုတာ စစ္အာဏာရွင္ေတြက မန္းမႈတ္လိုုက္လိုု႔ 
ျဖစ္ေပၚလာတာမဟုုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြ တခနဲက္ ေရြးခ်ယ္ေပးလိုုက္တဲ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကိုု 
ေခ်ဖ်က္ျပီး စစ္တပ္အုုပ္စိုုးမႈကိုု တရားဝင္ေၾကာင္းျပဖိုု ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ လံုုးလံုုး စစ္အာဏာရွင္ေတြ 
ပံုုစံအမ်ဳးိမ်ဳိးနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းမွဳရဲ႔ အဆင့္တဆင့္အေနန႔ဲ ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ 

စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုုကေရစီတန္ဖိုုးေတြနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုုတာ ဘယ္လိုုမွ ေရာစပ္လိုု႔မရပါဘူး။ ျပည္သူ႔ 
ဆႏၵသေဘာထားကိုု အဓိကထားတဲ့ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာဟာ ျပည္သူ႔လက္ထမဲွာရိွတဲ့ ဒီမိုုကေရစီ 
အႏွစ္သာရနဲ႔ မိမိအလိုုအတုုိင္း ထင္ရာစိုုင္းအုုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကိုု တဦး၊ တစုုလက္ထမဲွာပဲ 
ထားရိွတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္တိုု႔ဟာ ျပဒါးတလမ္း သံတလမ္းပါ။ 

ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔ ကမာၻအေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ေကာ ျပည္တြင္းအေျခအေနအရပ္ရပ္တိုု႔ေၾကာင့္ပါ ဒီက 
ေန႔ ေခတ္စားေနတဲ့ ဒီမိုုကေရစီစကားလံုုးကိုု စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ အသံုုးျပဳခဲ့ရၿပီး ဟန္ျပဒီမိုုကေရစီ 
စကားေတြထပ္တလလဲဲ ေျပာခဲ့ရပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ကိုုယ့္ႏႈတ္ထြက္ အမိန္႔အတိုုင္း ေစာဒက 
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တက္ခြင့္မရိွဘဲ တေသြမတိမ္း လိုုက္နာေစလိုုတာမ်ိဳးပါ။ ဒါေပမယ့္အခုုေတာ့ ကိုုယ္လုုပ္ခ်င္တာလုုပ္ဖိုု ႔ 
ဖဲြ႕စည္းပံုုေရြးေကာက္ပဲြ၊ လူထုုဆၵႏမဲ၊ လႊတ္ေတာ္စတာေတြနဲ႕ သိုုင္းဝိုုင္းတည္ေဆာက္ရယူေနရပါတယ္။ 
ဒါဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လုုပ္္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ ပင္ကိုုယ္သေဘာထားေတြအေပၚ ျပင္ပကလႊမ္းမိုုးသက္ 
ေရာက္မႈေတြေၾကာင့္ ပါပဲ၊ 

ဒါေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုုတာနဲ႔ ျပည္သူေတြနဲ႕ ကမာၻရဲ႕ အသိအမွတ္ျပဳ 
လက္ခံမႈ တနည္းေျပာရရင္ ႏိုုင္ငံေရးအရ တရား၀င္မႈကိုု ရယူဖိုု႔ ၾကိဳးစားေနတာပျဲဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုု အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံုုနဲ႔ အားလံုးုပါ၀င္ခြင့္မရေအာင္ အေျခခံရပိုုင္ 
ခြင့္ေတြကိုု ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ စတာေတြန႔ဲ မိမိစစ္တပ္အင္အားစုုပဲ လြတ္ 
လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္ ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုုင္ရရိွေအာင္ စီမံထားတာပါ။ 

ဒါေၾကာင့္ ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ အခုုက်င္းပမယ့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြဆိုုတာ စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုု တရား၀င္ျဖစ္ 
ေအာင္လုုပ္တဲ့ပဲြလိုု ႔ယူဆရတယ္ လက္ရိွအခင္းအက်င္းေတြအရလည္း စစ္မွန္တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ 
ပဲြလိုု ႔ မွတ္ယူစရာမရိွပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပဲြ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္သြား တဲ့တိုုင္ေအာင္ ႏိုုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အ 
ျခာအာဏာနဲ႔ အရင္းအျမစ္ေတြ စီမံသံုုးစဲြတာ၊ ခဲြေဝတာ ဆံုုးျဖတ္တာေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြနရဲ႕ 
လက္ထမဲွာပဲ ပံုုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဆက္ရိွေနမွာပါ။ 

ဒါေၾကာင့္ အတြင္းအႏွစ္သာရဟာ ေျပာင္းလမဲသြားပါဘူး။ ျပည္သူေတြဘက္က ဆံုုးရံွဳးသြားမွာက 
ေၾကာက္လိုု႔ပျဲဖစ္ျဖစ္၊ မတတ္သာတဲ့ အေျခအေနေၾကာင့္ပျဲဖစ္ျဖစ္ စစ္အာဏာရွင္ေတြကိုု ဆက္ အုုပ္ခ်ဳပ္ 
ပါ၊ ေထာက္ခံပါတယ္ဆိုုၿပီး အသိအမွတ္ျပဳ မဲေပးလိုုက္ရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ လံုုးလံုုး မရရိွခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ 
ေတြ လိုုခ်င္ေနတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးအရ တရား၀င္မႈကိုု ကိုုယ္တိုုင္ေပးလိုုက္ရတာပျဲဖစ္မွာပါ။ 

နားဆင္ရန ္
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