
သင့္ေၾကာင့္ စစ္တပ္ကြၽန္ မျဖစ္ပါေစႏွင့္ 

ယခုတေလာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသံမ်ားကုိ ၾကားေနရသည္၊ မဆန္းလွေပ၊ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္သုိ႔ 

နီးကပ္လာၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။ 

နအဖ၏ ဝါဒျဖန္႔သတင္းစာမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္းကုိ ေရးသားေဖာ္ျပမႈ မ်ားလာသည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ 

ဒီမုိကေရစီသုိ႔ တက္လွမ္းေရးအတြက္ မည္မွ်အေရးပါသည္၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ၀င္ေရာက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ဟု ဆုိသည္၊ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားထဲမွ ေထာက္ခံမႈမ်ားရရွိေနၿပီ၊ ျပည္ပမွ 

ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပကာ ဒီမုိကေရစီ ေျပာင္းလဲေရးဆီသုိ႕ ေထာက္ခံအားေပးေနၾကၿပီဟု 

ေရးသားၾကသည္။  

ျပည္တြင္းရွိ အခ်ဳိ႕ေသာႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားအဖြ႕ဲအစည္းအခ်ဳိ႕ကလည္း ပါတီေထာင္မည္၊၂၀၁၀ 

ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆုိမႈမ်ားရွိသက့ဲသုိ႕ သြယ္၀ိုက္ကာေျပာဆုိမႈမ်ားလည္း 

ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း မီးစင္ၾကည့္ကမည့္သေဘာမ်ဳိး ေျပာသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ 

ဟု ေျပာၾကသည္။   

လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ သမတေရြးေကာက္ပြဲ၊ ေဒသႏၱရေရြးေကာက္ပြဲ စသည္တုိ႔သည္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ 

အေျပာင္းအလဲ၊ ႏုိင္ငံေရးစနစ္အေျပာင္းအလဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေျပာင္းအလဲအတြက္ အေျခခံအက်ဆုံးေသာလုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားထဲမွတခု ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီသုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းမည့္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီက်င့္သုံးေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လြတ္လပ္ၿပီး 

တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ က်င္းပၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေသာေရြးေကာက္ပြမဲ်ား၌ ျပည္သူမ်ားက ၄င္းတုိ႔ကုိယ္စား 

ႏိုင္ငံ၊ ေဒသကုိ စီမံခန္႕ခြဲဦးေဆာင္မည့္သူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ ဤသည္ကို ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္ဟု ေခၚဆုိ 

ၾကသည္။ ၁၇ ရာစုကတည္းက စတင္က်င့္သုံးလာခ့ဲသည္မွာ ယေန႕တုိင္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာစစ္အာဏာပိုင္မ်ားက က်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတရပ္ ေပၚထြန္း 

လာေစေရးအတြက္ အဆင့္ ၇ ဆင့္ပါ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္သည္ဟု ဆုိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရြး 

ေကာက္ပြဲအား တရားမွ်တစြာျဖင့္ က်င္းပႏုိင္လွ်င္၊ ျပည္သူလူထုက လြတ္လပ္စြာ မဲေပးႏိုင္လွ်င္ ထုိေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ 

တဆင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရသည့္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင္ ့ ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရတရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ 

ေပလိမ့္မည္၊  

သုိ႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီအေျချပဳႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ ထူေထာင္ႏိုင္မည္ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္လုိေပသည္။ ထုိသုိ႔ ေမးခြန္း 

ထုတ္ရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

လႊတ္ေတာ္ဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံ၏အေရးကိစၥမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရာေနရာျဖစ္သည္၊ လုိအပ္ေသာဥပေဒမ်ားကုိ အတည္ျပဳ 

ျပဌာန္းရာ ေနရာျဖစ္သည္၊ ဥပေဒဟုဆုိသည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဥပေဒမ်ားအနက္ထိပ္တန္းအက်ဆုံး၊ အျမင့္မားဆုံး 

ဥပေဒမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ႏိုင္ငံ၏အသက္၊ ဥပေဒ အားလုံး၏ 

မိခင္ဥပေဒ ဟု ေခၚဆုိၾကသည္။  

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆုိသည္မွာ အစိုးရတရပ္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ စာျဖင့္ အတိ 

အက် ေရးဆြဲထားေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ထုိအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာအ၀န္းအ၀ိုင္းကုိ ေဖာ္ျပထားသည္၊ 

ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းအဆင့္ဆင့္၏ 

ဖြဲ႕စည္းမႈပံုသ႑ာန္၊ အာဏာခြဲေ၀မႈက်င့္သုံးမႈ၊ ျပည္သူလူထု၏အခြင့္အေရး၊ တာ၀န္ စသည္မ်ားကို အတိအလင္း ေရးသား 

ေဖာ္ျပထားသည္။ 



ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ယေန႔တုိင္ အာဏာသိမ္းထားေသာ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔က ၎တုိ႔သာ အာဏာ 

ခ်ဳပ္ကုိင္ႏိုင္ေရးကုိသာ အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့ၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္ ၎တို႔သည္ ကုိယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ 

ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား အာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္း မျပဳလုိ 

ေသာေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ကုိ ေရးဆြဲရန္ လုိအပ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပခဲ့သည္။  

သုိ႔ေသာ္ တကယ္တန္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ကုိ ေရးဆြဲသည့္အခါတြင္မူ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ လႊတ္ေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား လႊတ္ေတာ္ေခၚခြင့္ မေပးသည့္အျပင္ အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္လည္း မပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ 

နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ပိတ္ပင္ ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ နဝတ-နအဖဟု နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိးတပ္ထားသည့္ စစ္တပ္ 

ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတုိ႔က ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္စ၍ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီပဲ 

၎တုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲလာႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၄ ႏွစ္အၾကာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္၌ လူထုအား အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳခုိင္း ၿပီးေနာက္ 

ေရြးေကာက္ပြဲေခၚရန္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္လာေတာ့သည္။ ဤသုိ႔ေသာ အေျခခံဥပေဒမ်ဳိးသည္ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 

ဒီမုိကေရစီအေျချပဳ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ ထူေထာင္ႏိုင္မည္ေလာ ဆုိသည့္ ေမးခြန္းထုတ္ရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္း 

ျဖစ္လာသည္။ 

အာဏာသိမ္းစစ္ေခါင္းေဆာင္ နအဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက တပ္မေတာ္သည္ အနာဂတ္အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးတြင္ ဦးေဆာင္ 

အခန္းက ပါ၀င္ရမည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကို ဦးထိပ္ထားသည္၊ ဤသည္က ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အဓိက 

ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။  

ထုိဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္စလုံးတြင္သာမက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ပါ 

အမတ္ေနရာအေရအတြက္၏ ၂၅% မွာ လူထုက ေရြးေကာက္လုိက္ေသာ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဟုတ္ပဲ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားျဖစ္သည္။  

စစ္တပ္က ၄င္း၏အေရးကိစၥမ်ားအား သီးျခားလြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ပုိင္ခြင့္ကုိ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒထဲတြင္ 

အာမခံေပးထားသည္။ 

စစ္တပ္သည္ ဒုတိယသမတတဦးကုိ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခြင့္ရိွသည္။ လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္က ဒုတိယသမတ ၂ ဦးကုိ 

အမည္စာရင္း တင္သြင္းခြင့္ရွိသည္၊ ထုိ ၃ဦးထဲမွ တဦးကုိ သမတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မည္ဟုဆုိသည္။ ဒုတိယသမတမ်ားႏွင့္ 

သမတတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးကိစၥမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ နားလည္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္ဟု 

အဆုိပါ အေျခခံဥပေဒက ဆုိထားသည္။ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံတြင္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာပိုင္ခြင့္ရိွၿပီး ႏုိင္ငံကုိ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ 

အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္သည္ဟု အတိအလင္း ေရးသားထားသည္။ ဤအခ်က္က စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းျခင္းသည္ 

ပင္လွ်င္ အေျခခံဥပေဒအရ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ စစ္တပ္သည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ အာဏာသိမ္းပိုင္ခြင့္ 

ရွိေနေၾကာင္း အေျခခံဥပေဒက အာမခံခ်က္ေပးထားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။  

ထုိ႕အျပင္ ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီဆုိသည္လည္းရွိေသးသည္၊ ထုိေကာင္စီအား အဖြဲ႔၀င္ ၁၁ ဦးျဖင့္ 

ဖြဲ႕စည္းထားရမည္ဟုဆုိသည္၊ ထုိအထဲတြင္ ၆ ဦးသည္ စစ္တပ္မွလာေသာ သုိ႔မဟုတ္ စစ္တပ္မွခန္႔အပ္ေသာသူမ်ား 

ျဖစ္ရမည့္ ဒုတိယသမတတဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး 

၀န္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး တုိ႔ျဖစ္ေနျပန္သည္။ အေၾကာင္းတစံုတရာေၾကာင့္ အဆုိပါေကာင္စီအတြင္း သေဘာထား 

ညိွႏႈိင္းမရပဲ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရသည့္ အဆင့္ေရာက္ေသာအခါမ်ဳိးတြင္ စစ္တပ္သည္ အမ်ားစုသေဘာဆႏၵကုိ အလြယ္တကူ  

ရရိွေနမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္မွာ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားတြင္ အေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွေန၍ စစ္တပ္က 

လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ခ်ယ္လွယ္ႏိုင္ခြင့္ ရေနၿပီး တနည္းအားျဖင့္ အာဏာကုိ တရားဝင္ အလြဲသံုးစားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒု၀န္ႀကီးမ်ားအျပင္ ပထမႏွင့္ ဒုတိယ သမတမ်ားကုိ 



ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းေသာသူမ်ားထဲမွသာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရမည္ဟု ဆုိထားသည့္အျပင္ 

ထိုသူမ်ားအား ရာထူးမွ ဖယ္ရွားရမည့္အခါမ်ဳိးတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစးီခ်ဳပ္ႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု အေျခခံ 

ဥပေဒထဲတြင္ ဆုိထားသည့္အတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တုိ႔ထက္ပင္ အာဏာ ပိုမိုႀကီးမား 

ေနသည္။ 

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ အတည္ျပဳသည္ဆုိေသာ အဆုိပါ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ စစ္တပ္က အနာဂတ္ 

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာကအား ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားကိ ုထုိကဲ့သုိ႔ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ လႊမ္းမိုး ခ်ယ္လွယ္ 

ပိုင္ခြင့္ ေပးထားသည့္အတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအား စစ္တပ္အလုိက် ေရးဆြဲထားေသာ အေျခခံဥပေဒဟု 

ဆုိရျခင္းျဖစ္သည္။  

စစ္တပ္က လက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းမ်ား ထင္ထင္ရွားရွား ရွိမေနသည့္ 

အတြက္ေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးကုိ အမွန္တကယ္ 

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။  

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားအရ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပကာ 

ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားကုိ 

တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လုပ္ေဆာင္သြားပါက ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု 

ယူဆသူမ်ားလည္း ရွိသည္၊ ထုိအယူအဆကုိ လက္ခံသူမ်ားက ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ စစ္တပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ 

အတြက္ ေျပာေရးဆုိပိုင္ခြင့္ လုပ္ကုိင္ပိုင္ခြင့္ မရျဖစ္ေနၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပၿပီးစီးသြားပါက ေပၚေပါက္လာေသာ  

လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးကိစၥမ်ားကုိ တရားဝင္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးခြင့္မ်ား ရလာမည္ဟု ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ 

Something is better than nothing ဆုိသည့္ အယူအဆမ်ဳိးျဖစ္သည္။  

ထုိအယူအဆမ်ဳိးသည္ အာဏာကုိ ထာ၀ရခ်ဳပ္ကုိင္ႏိုင္ရန္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ နအဖဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား 

အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ကာလမ်ဳိးတြင္ လြန္စြာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ အယူအဆျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားညီလာခံတြင္ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအား စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက မည္သို႔မည္ပံုဆက္ဆံခဲ့သည္၊ မည္သုိ႔ ကန္႔သတ္ 

ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခဲ့သည္၊ ၄င္းတုိ႔အလုိအတုိင္း မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ကုိ ျပန္လည္ စဥ္းစား သုံးသပ္မိလွ်င္ Something is better 

than nothing ဆုိသည့္ အယူအဆမွာ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ မည္မွ်အႏၱရာယ္ႀကီးသည္ကုိ သိရွိနားလည္ၾကမည္ဟု 

ယူဆမိသည္။  

အကယ္၍ နအဖက က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ကာ ထုိေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္အမတ္မ်ားက ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။ အလြယ္တကူ ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္မွာ ထုိထုိေသာ 

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသူတုိ႔သည္ လြတ္လပ္ေသာ အစိုးရတရပ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းလ်က္ တုိင္းျပည္ကုိ ဦးေဆာင္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မည္ 

မဟုတ္ေပ။ လႊတ္ေတာ္အမတ္တုိ႔သည္လည္း လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ လြတ္လပ္စြာ ဥပေဒျပဳႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

၂၅%ပါဝင္ေနေသာ စစ္တပ္အရာရိွႀကီးမ်ား အပါအဝင္ အားလုံးေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္  

လႊတ္ေတာ္ေပၚလာပါက ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ၏ ခ်ည္ေႏွာင္တုပ္မႈကုိ ခံရမည္မွာ ေသခ်ာေပါက္ျဖစ္သည္။ အေျခခံ 

ဥပေဒပါအတုိင္း လုိက္နာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရေပလိမ့္မည္။ ထုိအရာမွလြဲ၍ အျခားမည္သည့္အရာမွ် လုပ္ေဆာင္၍ 

ရမည္မဟုတ္ေပ။  

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ဟု ဆုိသူမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေျခခံဥပေဒကုိ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 

တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျပဳျပင္သြားႏိုင္မည္ ဆုိသည့္အေတြးမ်ား ရွိမည္မွာ ေသခ်ာသည္၊ နအဖဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ၂ဝဝ၈ 

အေျခခံဥပေဒတြင္ အေျခခံဥပေဒပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္မႈမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ 

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ၇၅% ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက လုပ္ေဆာင္၍ရသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္၊ စစ္တပ္သေဘာတူေသာ 



အရာမ်ား ျပင္ဆင္ပယ္ဖ်က္ေရးအတြက္ အခက္အခဲရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ အေျခအေနတခ်ဳိ႕ျဖင့္ ဥပမာျပဳ ေမးခြန္း 

ထုတ္လုိေပသည္။ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံတြင္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာပိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံကုိ စီမံခန္႕ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ၂ဝဝ၈ 

အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္သည္ ဟူေသာအခ်က္ကုိ ပယ္ဖ်က္ေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ ကာကြယ္ေရး 

ဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႕ထားေသာ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္အမတ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္မည္ေလာ၊ ကာကြယ္ေရး 

ဦးစီးခ်ဳပ္မ်က္ႏွာကုိၾကည့္မည္ေလာ။ 

စစ္တပ္က ၄င္း၏အေရးကိစၥမ်ားအား “သီးျခားလြတ္လပ္စြာ” စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ ရိွသည္ ဆိုေသာဥပေဒ 

ျပဌာန္းခ်က္တြင္ အဆုိပါ ”သီးျခားလြတ္လပ္စြာ” ဆိုေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ 

အစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္းသာ ျဖစ္ရမည္ဟု ျပင္ဆင္ကာ အာဏာကုိကန္႔သတ္မည္ဆုိပါက ကာကြယ္ေရး 

ဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔ထားေသာ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္အမတ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္မည္ေလာ၊ ကာကြယ္ေရး 

ဦးစီးခ်ဳပ္ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္မည္ေလာ၊  

ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သမတတို႕ကုိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္ 

စာရင္းတင္သြင္းေသာသူမ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္ရမည္ဟုဆုိထားသည့္အျပင္ ထိုသူမ်ားအား ရာထူးမွ ဖယ္ရွားရမည့္ 

အခါမ်ဳိးတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ညိွႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ဟုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ဆုိထားသည့္ အခ်က္သည္ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အစိုးရအဖြဲ႕ထက္ အာဏာႀကီးေနေသာေၾကာင့္ ဤသည္မွာ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္မည္သုိ႕မွ် 

မအပ္စပ္၍ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္အာဏာကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရုပ္သိမ္းရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႀကိဳးပမ္း 

လုပ္ေဆာင္လာပါက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႕ထားေသာ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ အမတ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာကုိ 

ၾကည့္မည္ေလာ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်က္ႏွာကို ၾကည့္မည္ေလာ။  

ဒီမုိကေရစီအေျချပဳ ႏုိင္ငံေရးစနစ္တြင္ ျပည္သူလူထုသည္ အရွင္သခင္ျဖစ္သည္၊ အျမင့္ဆုံးအာဏာပိုင္ျဖစ္သည္။ 

ျပည္သူတုိ႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ျမွင့္တင္ကာကြယ္ေပးရန္ အာမခံခ်က္ အျပည့္အဝ ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု 

အေျခခံဥပေဒအရ စစ္တပ္သည္ အျမင့္ဆုံးအာဏာပိုင္ ျဖစ္ေနသည္၊ အရွင္သခင္ ျဖစ္ေနသည္၊ ျပည္သူလူထုသည္ 

စစ္တပ္ကၽြန္ ျဖစ္ေနသည့္ကိန္း ဆုိက္ေနသည္။ ဒီမိုကေရစီကုိ စစ္မွန္စြာ ယုံၾကည္ေသာသူတို႔အေနျဖင့္ အဆုိပါ   

အေျခအေနကုိ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေပၚလာေေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္သေလာ (သုိ႔) မသင့္သေလာ ဆုိသည့္ 

အခ်က္ကို အခ်ိန္မီ ျပတ္သားစြာ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆသည္။  

ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္း ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ ခုိင္မာသည့္ဒီမိုကေရစီအုတ္ျမစ္ကုိ 

ခ်ႏုိင္ေရးသည္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္ပဲ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ အရင္ဆုံး 

ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးသည္သာ  မရိွမျဖစ္ အေရးပါေသာကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ား၊ 

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလုံး သိရွိနားလည္ရန္လုိအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကမည္ဆုိသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လုိအပ္ေနသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာ 

ျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္တကြ ေနာက္ထပ္ေမြးဖြားလာမည့္ ျမန္မာကေလးတို႔၏ ေနာင္ေရးအတြက္ပါ ထည့္သြင္း 

စဥ္းစားေစလုိသည္။ တနည္းဆုိရလွ်င္ သင္ကိုယ္တုိင္လည္း စစ္တပ္ကြၽန္ အျဖစ္မခံသင့္သက့ဲသုိ႔ ေမြးဖြားလာမည့္ 

ျမန္မာျပည္သား ကေလးငယ္မ်ားမွာလည္း သင့္ေၾကာင့္ “ေမြးရာပါ စစ္တပ္ကြၽန္” မျဖစ္ပါေစႏွင့္ဟု ဆုိခ်င္ပါသည္။ 

 

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး (ဂ်ပန္) 

စက္တင္ဘာ ၁၅။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ 

sayarkway@gmail.com  


