
ႏုိင္ငံေရး သေဘာထား 

ဦးေအးသာေအာင္ 

ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပမယ့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ၿပီးခ့ဲတဲ့ အစည္းအေဝးမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးဖုိ႔ 
တိုက္တြန္းထားတဲ့ CRPP ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထား၊ ႏိုင္ငံေရးအျမင္၊ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ေတြပျဲဖစ္ပါတယ္။ 
CRPP ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထား၊ ႏိုင္ငံေရးအျမင္၊ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ဆုိတာ CRPP ကို စတင္ ဖြဲ႔စည္းစဥ္ 
ကတည္းက ပါလာတာျဖစ္ပါတယ္။  

CRPP ကို ဖြဲ႔ရတဲ့ အၾကာင္းရင္းကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရထားတ့ဲ NLD 
ပါတီ အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေခၚဖို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆုိခ့ဲေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကို ေခၚယူခြင့္မရခ့ဲဘူး။ အဲဒီလိုနဲ႔ NLD 
နဲ႔ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ၾကပါတယ္။  

ဒါေပမယ္ ့ ဒီမွာလည္းပဲ တႏိုင္ငံလံုးမွာ ရိွတ့ဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကုိ ထိမ္းသိန္းလိုက္တဲ့အခါမွာ 
ဘယ္လုိမွ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူႏိုင္မယ့္ အေျခအေန မရိွတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ CRPP 
ကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ CRPP ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္က - လႊတ္ေတာ္ေပၚေပါက္ေရး တနည္း 
အားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲဒီေတာ့ ဒါနဲ႔ တဆက္တည္းပါလာတ့ဲ ေနာက္သေဘာထားတခုကေတာ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြနဲ႔ ပတ္သတ္တ့ဲ 
ကိစၥပါပဲ။ 

ဒါကလည္း CRPP မဖြဲ႔ခင္ကတည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တုိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ေဆြးေႏြးၾကတ့ဲ 
ေနရာမွာ သေဘာတူခ့ဲတ့ဲ အခ်က္တခ်က္ပါပဲ။ အဲဒါက အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတဲ့အခါမွာ 
တျပည္ေထာင္စနစ္နဲ႔ မဖြဲ႔ဘဲ စစ္မွန္တ့ဲျပည္ေထာင္စု စနစ္နဲ႔ပဲ ဖြဲ႔မယ္ဆုိတ့ဲ သေဘာထားပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါကလည္းပဲ CRPP ရဲ႕စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကတည္းက ကြၽကူဲးေရပါ ပါလာတ့ဲ သေဘာထားတရပ္လို႔ ေျပာမယ္ 
ဆိုရင္လည္း ရပါတယ္။ အခါအားေလ်ာ္စြာလည္းပဲ ဒီသေဘာထားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဖူးပါတယ္။ 
အခုလို CRPP မွာ NLD နဲ႔ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ ရတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသား 
ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ NLD ေခါင္းေဆာင္ေတြ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈေတြ ရလာၿပီးေတာ့ အနာဂတ္ 
ျပည္ေထာင္စုကို ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္တ့ဲအခါမွာ ေခ်ာ့ေမြ႔လြယ္ကူလိမ့္မယ္လို႔ သူ႔အေနနဲ႔ ယုံၾကည္ေၾကာင္း 
ကိုလည္း ေျပာဖူးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ CRPP ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးသေဘာထား၊ ႏိုင္ငံေရးအျမင္၊ ႏိုင္ငံေရး 
ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ေျပာမယ္ဆုိရင္  
� ၉ဝ ရလဒ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚေရး၊  
� ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေပၚေပါက္ေရးနဲ႔  
� စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုေပၚေပါက္ေရးလို႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ရပါတယ္။ 

ဒီေတာ့ ဒီေနရာမွာ CRPP အဖြဲ႔၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကတ့ဲ NLD၊ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြရဲ႕ ေလာေလာလတ္လတ္ 
ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ေတြဟာလည္းပဲ CRPP ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္လို႔ေျပာမယ္ဆိုရင္ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ 



NLD ဟာ မၾကာေသးခင္ကာလမွာ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာခ်က္အျဖစ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထား၊ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ 
ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အဓိက  
� ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြလႊတ္ေပးဖို႔၊  
� ၂ဝဝ၈ခုႏွစ္မွာ တဖက္သတ္ ျပဌာန္းလုိက္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥေပဒကုိ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ဖို႔၊ 

ေနာက္  
� ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္တ့ဲ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ၾကပ္မတ္မႈေတြေအာက္မွာက်င္းပဖို႔ 
ဆိုတ့ဲ အခ်က္ေတြနဲ႔ ေတာင္းဆိုၿပီးေတာ့ ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ NLD ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ 
ေတြလည္းျဖစ္သလို ဒီေၾကညာခ်က္ကို မထုတ္ျပန္ခင္ကတည္းက NLD-CEC နဲ႔ CRPP အဖြဲ႔၀င္ေတြ ေဆြးေႏြး 
တိုင္ပင္ညိွႏႈိင္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ဒါသည္ပင္လွ်င္ CRPP ရဲ႕ႏိုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္လို႔ ေျပာရင္ 
လည္း ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ CRPP အဖြဲ႔၀င္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားျဖစ္ၾကတ့ဲ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ 
အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရခိုင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ မြန္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ဇုိမီးအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ စသည့္ ပါတီေတြ 
ကလည္း သူတို႔သေဘာထားေတြကို အသီးသီးထုတ္ျပန္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒီသေဘာထားေတြကလည္း ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေပးဖို႔၊ အထူး 
သျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ရသင့္ရထိုက္တ့ဲ အေျခခံအခြင့္အေရးေတြကုိထည့့္သြင္း ျပဌာန္း 
ေပးမယ့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥေပေဒအျဖစ္ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုထားတာျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ ျပင္ဆင္ 
မေပးဘူး ဆိုရင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မဝင္ဘူးလို႔ သေဘာထားထုတ္ျပန္ၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ဒီေန႔ CRPP ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္လို႔ပဲေျပာေျပာ NLD နဲ႔တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ 
လို႔ပဲဆိုဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီေန႔ ႏိုိင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ 
၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွာ န.အ.ဖက တဖက္သတ္ ေရးဆြဲ ျပဌာန္းလိုက္တဲ ့ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ 
သံုးသပ္ျပင္ဆင္ေရးဟာ အဓိကက်တ့ဲ မူူလည္းျဖစ္သလို ဒီကေန႔ ေလာေလာဆယ္မွာေရာ ကာလအတိုင္းအတာ 
တခု အထိေရာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆုပ္ကုိင္ရပ္တည္ထားရမယ့္ မူလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီေတာ့ အခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေျပာခ်င္တာက ဒီမူေတြရိွေန႐ံုနဲ႔ ၿပီးၿပီလားဆိုေတာ့ မၿပီးေသးပါဘူး။ ဒီမူေတြအေပၚ 
ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ေရွ႕ကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုအေျခခံသြားမလဲ။ ဒီမူေတြကုိ အေကာင္အထည္ 
ေပၚေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲဆိုတာေတြဟာ အေရးႀကီးသလို ဒီမူေတြကုိလည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အခုိင္အမာ 
ရပ္တည္ဆုပ္ကိုင္ၿပီးေတာ့ အလြယ္အကူ မစြန္႔လႊတ္မိဖို႔ လည္းပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ 

ဒီေနရာမွာမူကုိ အလြယ္တကူ မစြန္႔လႊတ္ေရး ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
အေနနဲ႔ ဘယ္ေနရာမွာမဆို တရားေသ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေျပာင္းလြယ္၊ ျပင္လြယ္ရိွရမယ္။ Flexible 
ျဖစ္ရမယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဒီေနရာမွာ မူမ့ဲအေျခခံမဲ့ ေျပာင္းတာမ်ဳိး၊ မလိုအပ္ပဲနဲ႔ မူကိုစြန္႔တာမ်ဳိးေတြကုိေတာ့ 
ေရွာင္ဖို႔လုိပါတယ္။ 

အကယ္၍ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ န.အ.ဖ အာဏာပိုင္မ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးလုိ႔ အမ်ဳိးသားေရး လုပ္ငန္းစဥ္္ရပ္ကို ရၿပီ၊ 
ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ တုိင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူအတြက္ အနာဂတ္မွာ အက်ဳိးလည္းရွိၿပီး သင့္ျမတ္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ တရပ္ 
လည္းျဖစ္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မလိုအပ္ဘဲ ဆုတ္ကုိင္ထားတဲ့ မူေတြကုိ စြန္႔သင့္ရင္ စြန္႔ရမွာပါ။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ပဲနဲ႔ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အေျပာင္းအလမဲရိွ ထူးျခားမႈမရိွပနဲဲ႔ မူေတြကို အလြယ္တကူ စြန္႔လႊတ္ 
တာမ်ဳိးေတြေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ ျမင္ပါတယ္။ 



ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သတ္လို႔ ဥပမာတခု ကၽြန္ေတာ္တင္ျပပါရေစ။ န.ဝ.တ အစိုးရက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စတင္ 
ကမ္းလွမ္းခဲ့စဥ္ (၁၉၈၉ခုႏွစ္လို႔ ထင္ပါတယ္) တိုင္းရင္းသား တပ္ေပါင္းစုမွာ ခ်မွတ္ထားတဲ့့မူတခုရိွပါတယ္။ အဲဒီမွာ 
န.ဝ.တ အာဏာပိုင္မ်ားက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတြ႔ဆံု 
ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းတဲ့အခါက်ရင္ တပ္ေပါင္းစုအေနနဲ႔ပဲ ေတြ႔မယ္။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနနဲ႔ တပါတီခ်င္း 
သီးျခားမေတြ႔ဖို႔ တပ္ေပါင္းစုက မူတခုအေနနဲ႔ ခ်မွတ္ဆံုးျဖတ္ထားခဲ့ပါတယ္။ 

အဲဒီမွာ န.ဝ.တ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္ကလည္း တပ္ေပါင္းစုအေနနဲ႔ ဆုိရင္မေတြ႔ႏိုင္ဘူး။ တပါတီခ်င္းသာလွ်င္ 
သီးျခားဆီ ေတြ႔ဖို႔ေတာင္းဆိုခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီအေျခအေနမွာ ကုိးကန္႔ပါတီကေန တပ္ေပါင္းစုကခ်မွတ္ထားတဲ့ မူကုိ 
ခ်ဳိးေဖာက္စြန္႔လႊတ္ၿပီးေတာ့ န.ဝ.တနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကိုေျပာရမယ္ဆိုရင္ 
ဒီလိုမျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ တပ္ေပါင္းစုတခုမွာ အားလုံးသေဘာတူၿပီးခ်ထားတ့ဲ 
မူတခုကုိ တဖြဲ႔တပါတီက ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီးေတာ့ လုပ္တာမ်ဳိးဟာ မူအားျဖင့္ေသာ္၎၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရေသာ္၎ 
မသင့္ေလ်ာ္ဘူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျမင္ပါတယ္။ အကယ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူဖို႔ တပါတီခ်င္း မျဖစ္မေန ေတြ႔ဆံု 
ေဆြးေႏြးဖုိ႔ လိုအပ္တယ္ဆိုရင္ေတာင္ တပ္ေပါင္းစုအစည္းအေ၀းကုိ ျပန္လည္ေခၚယူၿပီးေတာ့ အေျခအေနနဲ႔ 
ကိုက္ညီတ့ဲ မူဝါဒသစ္ကုိခ်မွတ္ၿပီး အဲဒီမူနဲ႔အညီပဲ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ CRPP မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ NLD မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ တိုင္းရင္းသားပါတီမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အခု 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရပ္တည္ထားတ့ဲ ကိုင္စြဲထားတဲ့မူေတြ ရိွတယ္။ သေဘာထားေတြ ရိွတယ္။ ဒီမူေတြကုိလည္းပဲ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပင္လြယ္၊ ေျပာင္းလြယ္၊ ျဖစ္ဖို႔လိုေပမယ့္ အေၾကာင္းမဲ့ အက်ဳိးမဲ့ မလိုအပ္ပဲ န႔ဲ မူကိုစြန္႔ၿပီးေတာ့ 
စြန္႔ခြာသြားတာမ်ဳိးေတြ မျဖစ္ဘို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဒီေနရာကေန အေလးအနက္ တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ 

ၿပီးေတာ့ ဒါကုိဘာေၾကာင့္ေျပာရသလဲဆုိ ဒီကေန႔ ကာလဟာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ ကာလတခုေရာက္ေနပါၿပီ။ 
အခုအခ်ိန္မွာ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဦးေဆာင္ပါတီလို႔ပဲေျပာေျပာ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးရဲ ႔ 
Mainstream အဓိကပင္မေရစီးျဖစ္တ့ဲ NLD ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ဟာ အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ NLD ပါတီရဲ ႔ 
ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္၊ ႏိုင္ငံေရး အလွည့္အေျပာင္း၊ နိုင္ငံေရး အေကြ႔အလွည့္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္ ေရွ႕ႏိုင္ငံေရး 
အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ NLD ပါတီဟာ တတိုင္းျပည္လုံးကုိ လႊမ္းျခဳံထားတ့ဲ 
ပါတီတခုျဖစ္သလုိ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ တခဲနက္ ေထာက္ခံမႈရထားတဲ့ ပါတီလည္း ျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။ 
အခုဆိုရင္ ကုိးကန္႔ပါတီရဲ႕အေျခအေန၊ ဝ ပါတီရဲ႕အေနအထား၊ ေနာက္ ကခ်င္ပါတီရဲ ႔ အေျခအေနေတြကိုလည္းပဲ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားေနရပါတယ္။ ဒီပါတီေတြရဲ႕ႏိုင္ငံေရး အလွည့္အေျပာင္း ရပ္တည္ခ်က္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္ 
ႏိုင္ငံေရးမွာလည္း အတိုင္းအတာတခုအထိ အေရးပါတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အဲဒီအဖြဲ႔ေတြဟာ 
ျမန္မာျပည္တခုလုံးရဲ႕ႏုိင္ငံေရးအတိုင္းအတာနဲ႔ ႏႈိင္းစာမယ္ဆုိရင္ အစိတအပိုင္းတခုသာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ ႔ 
အလွည့္အေျပာင္းဟာ ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးမွာ အတိုင္းအတာ တခုအထိသာ သက္ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါေပမယ္ ့NLD ရဲ႕ႏိုင္ငံေရး အလွည့္အေျပာင္း အေကြ႔အလွည့္ကေတာ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ေရွ႕ဆက္ရမ့ဲ ႏိုင္ငံေရးဘဝ 
တခုလံုးကို သက္ေရာက္ႏိုင္တ့ဲ အေနအထားေတြ ရိွပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အလွည့္အေျပာင္းအတြက္ NLD ရဲ႕ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္၊ ႏုိင္ငံေရး 
သေဘာထားနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ေရွ႕ေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီေန႔ကာလမွာ ေရႊဂံုတိုင္ 
ေၾကညာခ်က္အတိုင္း NLD က ျပတ္ျပတ္သားသား မွန္မွန္ကန္ကန္ ရပ္တည္ေနတယ္ ဆိုေပမယ့္ ေရွ႕မၾကာ 
ေတာ့မယ့္ကာလမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒနဲ႔ ပါတီမွတ္ပံုတင္ဥပေဒေတြ ထြက္လာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခု 
အခ်ိန္မွာ NLD က ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မယ္-မဝင္ဘူးဆုိတာ ယတိျပတ္မေျပာေသးေပမယ့္ အဲဒီအခ်ိန္က်ရင္ 
ျပည္သူေတြနဲ႔၊ ႏိုင္ငံတကာကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 



အဲလုိေျပာတ့ဲေနရာမွာ NLD ရဲ႕ေျပာဆိုထုတ္ျပန္ ရပ္တည္ခ်က္ဟာ ျပတ္သားဖို႔လုိသလို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျပာဆို 
ရပ္တည္ဖို႔လည္း အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ခုနက ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ့ဲသလို NLD ဟာ 
ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံရဲ ႔ Mainstream ပင္မေရစီးလည္း ျဖစ္တယ္၊ ဒီမိုကေရစီတပ္ဦးလည္း ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႔ 
ေထာက္ခံမႈကုိရထားတ့ဲ ပါတီလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ NLD ရဲ႕ေရွ႕ဆက္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထား 
ရပ္တည္ခ်က္ဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ NLD ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထား 
ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ပတ္သတ္လို႔႔ မူရွိေနယုံနဲ႔ မၿပီးဘူး။ အဲဒီမူကုိ အေျခခံၿပီး ခိုင္မာျပတ္သားတ့ဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တရပ္ကုိ 
ခ်မွတ္ၿပီး အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း မယိမ္းမယိုင္ရပ္တည္သြားဖို႔ လ္ိုအပ္တယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ တင္ျပေန 
ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ႕ျဖတ္သန္းခဲ့တ့ဲ ခရီးတေလွ်ာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မစြန္႔ခ်င္ပနဲဲ႔ မူကို စြန္႔ခ့ဲရတာ 
ေတြ ရိွပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အဲဒီအေတအၾကဳံေတြကို သင္ခန္းစာယူႏုိင္ဖို႔ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ေကာက္ၿပီးေတာ့ 
တင္ျပပါရေစ။ 

ဒီလိုျပန္ေကာက္တ့ဲေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္ ဟုိးအေဝးႀကီးကို ျပန္မသြားပဲနဲ႔ ၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကေနစၿပီးေတာ့ 
ေျပာပါရေစ။ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ဟာ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရိွခ့ဲပါတယ္။ ထို႔အတူပဲ တိုင္းရင္းသား 
ပါတီတခ်ဳိ႕ဟာလည္း သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အသီးသီးမွာ ထိုက္သင့္သေလာက္ အႏိုင္ရခ့ဲၾကပါတယ္။ 

ဒါက ဘာကုိျပသလဲဆိုရင္ ျပည္သူေတြဟာ ၂၆ႏွစ္လံုးလံုး တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ 
ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးေတြ ဆုံး႐ႈံးၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္မႈမရိွဘူး၊ ေျပာခြင့္ဆိုခြင့္ မရဘူး၊ ဖိႏွိပ္မႈေတြကုိ ႀကိမ္မီး 
အံုးလို ခံခ့ဲရတယ္။ အဲဒီလို ခံခဲ့ရ႐ံုသာမကပဲ တိုင္းျပည္ မြဲျပာက်ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြဟာလည္း အတိဒုကၡေတြ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးေရာက္ခ့ဲရပါတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ ၈၈ မွာ ဒီတပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကုိ တြန္းလွန္ၿပီးတဲ့အခါမွာ NLD ပါတီ 
ရယ္လို႔ ေပၚေပါက္လာခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ NLD ဟာ ျပည္သူေတြလိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေတြကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္၊ စစ္အာဏာစနစ္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္လိမ့္ 
မယ္ဆိုတ့ဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူေတြက NLD ကို ေထာက္ခံမဲေပးခ့ဲၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ 
ထို႔အတူ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြကို ျပည္နယ္ေတြမွာ မဲေပးခဲ့တာကလည္းပဲ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး အႏွစ္ငါးဆယ္ 
ေလာက္ သက္တမ္းမွာ တုိင္းရင္းသားေတြဟာ သူတုိ႔ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရတ့ဲ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးေတြ၊ တိုင္းရင္းသား 
အခြင့္အေရးေတြကုိ ဒီတုိင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္လိမ့္မယ္ 
ဆိုတ့ဲ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ အဲဒီတိုင္းရင္းသားပါတီေတြကုိ မဲေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီေတာ့ ၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲအႏုိင္ရခဲ့တဲ့ အဲဒီပါတီေတြကုိ ျပည္သူေတြက ေထာက္ခံဆႏၵမဲေတြေပးခဲ့တာကုိ 
ေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္မယ္ ဆိုရင္ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖယ္ရွားႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ဒီမုိကေရစီ လူ႔အခြင့္အေရးေတြထြန္းကားတ့ဲ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္တ့ဲ ႏိုင္ငံကုိ ထူေထာင္ေပးဖို႔ဆုိတ့ဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႔ မဲေပးခ့ဲၾကတာပါ။ 

ထို႔အတူ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြကိုလည္း တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးေတြကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ 
လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး မဲေပးခ့ဲၾကတာပါ။ အကယ္၍ NLD ကသာ အႏိုင္ရပါတီအေနနဲ႔ ျဖစ္႐ုိးျဖစ္စဥ္ 
အတုိင္း လႊတ္ေတာ္ေခၚၿပီးေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာေတြကုိ ရယူခ့ဲမယ္ဆုိရင္ အခုလို အႏွစ္ ၂ဝ ကာလမွာ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ေလးႀကိမ္ငါးႀကိမ္ေလာက္ လုပ္ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြေရာ ျပည္သူ 
ေတြပါ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္နဲ႔ အေတြ႔အႀကဳံေတြ ရင့္က်က္လာၿပီးေတာ့ တိုင္းျပည္ဟာလည္း ဘယ္နည္းနဲ႔ 
မဆုိ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတဲ့ ႏုိင္ငံတႏိုင္ငံမဟုတ္ေတာင္ အေတာ္အတန္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္တ့ဲ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္လာမယ္လို႔ 
ကၽြန္ေတာ္ ယုံၾကည္ပါတယ္။  



ထို႔အတူပဲ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ NLD ေခါင္းေဆာင္ေတြ ႏီွးေႏွာၿပီးေတာ့ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအသစ္ကုိ ေရးဆြဲၿပီး စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုတရပ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ခ့ဲမယ္ ဆုိရင္ အခု၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံထက္ 
အမ်ားႀကီးသာတဲ့၊ ၿပီးေတာ့ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတရပ္လံုးရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးေတြကုိ အျပည့္အဝ 
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္မယ့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုစနစ္တရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္ 
ဆိုတာကုိ ကၽြန္ေတာ္ လံုးဝ ယံုၾကည္ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ္ ့ အခု ကံအၾကာင္းမလွလို႔ပဲ ဆုိရမလား  NLD ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရလိုက္တာနဲ႔ 
စစ္အစုိးရဟာ  NLD ကို အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ တြန္႔ဆုတ္သြားခ့ဲၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးနဲ႔ 
လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးကုိ မျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ႀကံဖန္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲတာေတြ ရိွခဲ့ပါတယ္။ အကယ္၍သာ 
တစညသာ Aအႏုိင္ရခ့ဲမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အာဏာလႊဲေျပာင္းေကာင္း လႊဲေျပာင္းလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ 

ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ဟာ ယခင့္ယခင္ကတည္းက တုိင္းျပည္ရဲ႕ 
ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းျပည္ကုိ စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္လွယ္လိုတ့ဲဆႏၵ ရိွခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီဆႏၵေၾကာင့္ပဲ 
ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မလြဲမေရွာင္သာ လုပ္ေပးခ့ဲရသည့္တိုင္ တစညပါတီ အႏုိင္ရေအာင္ ျပဳလုပ္ၿပီး တစညပါတီက 
တဆင့္ တုိင္းျပည္ကုိ ဆက္လက္ စိုးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ့ဲပါတယ္။ တစညပါတီဟာ တခ်ိန္တုန္းက လမ္းစဥ္ 
ပါတီက ေျပာင္းလလဲာတ့ဲပါတီ ျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းစဥ္ပါတီမွာ ရိွေနၾကတ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြဆိုတာကလည္း တပ္က 
ေျပာင္းလလဲာတ့ဲ ပုဂၢဳိလ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။  

အကယ္၍ လမ္းစဥ္ပါတီ တျဖစ္လဲ တစညပါတီသာ အာဏာရမယ္ဆုိရင္ အဲဒီ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ 
ႏိုင္ငံေရးဆႏၵကို သြယ္ဝုိက္တ့ဲနည္းနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာျဖစ္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ တစည အႏုိင္ရရင္ေတာ့ 
တပ္မေတာ္အစုိးရဟာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေကာင္း လႊဲေျပာင္းမွာျဖစ္ေပမယ့္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တ.စ.ည 
ပါတီ မ႐ႈမလွအေရးနိမ့္ၿပီး NLD က အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရလုိက္တ့ဲ အခ်ိန္ကစၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္ အစုိးရဟာ 
အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမယ္ဆိုတ့ဲ ဆႏၵ လံုးဝမရိွေတာ့ဘူး ဆိုတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေတြကို ကၽြန္ေတာ့္အထင္ 
သက္သက္နဲ႔ ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ အေထာက္အထား အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ေျပာတာပါ။ ၁/၉ဝ 
ေၾကညာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္လိုက္တာနဲ႔ ဒါဟာ သိသာပါတယ္။ အဲဒီေၾကညာခ်က္မွာ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ 
အာဏာသံုးရပ္ကုိ အလုိအေလ်ာက္ မရႏိုင္ဘူးလို႔ ျငင္းပယ္ထားပါတယ္။ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ 
တရားစီရင္ေရးအာဏာဆိုတ့ဲ အာဏာသံုးရပ္ကို ၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ အလိုအေလ်ာက္ မရႏိုင္ဘူးလို႔ 
ျငင္းပယ္လိုက္တာပါပဲ။ အဲလိုျငင္းပယ္လုိက္တာဟာ တနည္းနည္းနဲ႔ ၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရတဲ့ NLD ကို 
အာဏာလႊဲေျပာင္းမေပးႏိုင္ဘူးလုိ႔ ျငင္းလိုက္တာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ အဲဒီတုန္းက ၁/၉ဝ ကို NLD အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီေတြက သေဘာတူ လက္ခံခဲ့ၾကသလား ဆိုေတာ့ လက္မခံၾကပါဘူး။ လက္မခံေပမယ့္လည္းပ ဲ ၁/၉ဝ ကို 
အမိန္႔အာဏာက့ဲသုိ႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာတာေၾကာင့္ NLD အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ မႀကဳိက္ေပမယ့္ 
သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ရပါတယ္။  

အဲလုိသေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးခဲ့တာဟာ အဲဒီ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးကို စြန္႔လႊတ္ခ့ဲတ့ဲ 
သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁/၉ဝ ကုိ ျပန္သံုးသပ္လိုက္တ့ဲအခါမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ 
ႏွစ္ခ်က္ ရိွပါတယ္။ 

တခ်က္က ဘာလဲဆိုလို႔ရွိရင္ အဲဒီ ၁/၉ဝ ေၾကညာခ်က္အပိုဒ္(၁၂)မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒပုဒ္မ ၃ မွာ ေဖာ္ျပ 
ထားတ့ဲ “လႊတ္ေတာ္ကို မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ဤဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္” ဆိုတ့ဲ ျပဒါန္းခ်က္ကို ကုိးကားၿပီး န.ဝ.တ အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူ 
ေပးမယ္လို႔ အတည္ျပဳေဖာ္ျပခ့ဲတ့ဲ အခ်က္ပါ။ 



ေနာက္တခ်က္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရန္ တာ၀န္ရိွတယ္ 
ဆိုတ့ဲ အခ်က္ပဲ။ အဲဒီအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ အာဏာလႊဲေျပာင္း မေပးသည့္တုိင္ လႊတ္ေတာ္ေခၚေပးရင္ 
လႊတ္ေတာ္မွာ တိုင္းျပည္ရဲ႕အက်ဳိးစီးပြား၊ အမ်ဳိးသားေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ခ်မွတ္ႏိုင္မယ္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအသစ္ 
ကုိလည္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ေရးဆြဲႏိုင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီးေတာ့ စိတ္သက္သာရာ ရခ့ဲၾကပါတယ္။ 
တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ တ္ိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္းပဲ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ႔ 
ဖြဲ႔စည္းပံုကို ေရးဆြဲခြင့္ရိွတယ္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြႏွင့္ စိတ္သက္သာရာ ရခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္း 
မွာက်ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ေခၚေပးဖို႔အစား တပ္မေတာ္အစိုးရဟာ အမ်ဳိးသားညီလာခံဆိုတာကုိသာ ေခၚယူက်င္းပဖို႔ 
ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ့ဲပါတယ္။ 

အဲဒီေတာ့ ဒီအမ်ဳိးသားညီလာခံဆိုတာကုိ ေခၚယူက်င္းပလိုက္တာဟာ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးကုိ ျငင္းပယ္လိုက္ 
တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ညီလာခံတက္ေရး မတက္ေရးဆိုတာ ျဖစ္လာ 
ၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ တခ်ဳိ႕ကလည္းပဲ အဲဒီညီလာခံမွာ အခုနက တိုင္းျပည္ရဲ႕အမ်ဳိးသားေရးကိစၥေတြကုိ ေဆြးေႏြး 
ႏိုင္လိမ့္မယ္။ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ကုိယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ ေရးဆြဲႏုိင္မယ္ဆိုတ့ဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ 
ထားခဲ့ၾကပါတယ္။  

တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းေတြ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထမွဲာ 
ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ရႏိုင္ခြင့္နဲ႔ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ရပိုင္ခြင့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ 
အမ်ဳိးသားညီလာခံကုိ မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားဆႏၵေတြ ရိွခဲ့ၾကပါတယ္။ 
အဲဒီလိုန႔ဲ NLD အပအဝင္ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို တက္ခဲ့ၾကတာဟာ တနည္းေျပာရမယ္ 
ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရးကုိ စြန္႔တယ္လို႔မေျပာေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာ စြန္႔ခဲ့ၾကတဲ့ သေဘာလည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  

ညီလာခံမွာလည္းပဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ မူလက ေမွ်ာ္လင့္သလုိ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးတြင္ 
တပ္မေတာ္သည္ ဦးေဆာင္အခန္းက႑က ပါဝင္ရမယ္ ဆိုတဲ့ အပိုဒ္ေတြကုိလည္းပဲ ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းေျပာင္းလဲလို႔ 
မရခ့ဲသလုိ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေရး အေျခခံမူ ၁ဝ၄ ခ်က္ကုိလည္း အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြး 
ညိွႏႈိင္းရတာမ်ဳိးလည္း မဟုတ္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္သေဘာ မတူပဲနဲ႔လည္း လက္ခံခ့ဲရပါတယ္။ 

ေနာက္တခါ အမ်ဳိးသားညီလာခံ ဆိုတာက ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲဖုိ႔ မူေတြကုိသာ ခ်မွတ္ရမွာ 
ျဖစ္ေပမယ့္ နအဖက သူကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲထားတဲ့ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကုိပါ ခ်ျပ ေရးဆြဲခဲ့ပါတယ္။ 
ခ်ျပ ေရးဆြဲတဲ့ေနရာမွာလည္းပဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ ႔တင္ျပခ်က္ေတြကုိ 
အေလးအနက္ထား ေဆြးေႏြးခြင့္မရပနဲဲ႔ န.ဝ.တ/န.အ.ဖ အာဏာပိုင္ေတြေရးဆြဲၿပီးသား အခ်က္အလက္ေတြ 
ကုိသာ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ တိုင္းရင္းသားပါတီ ၁၃ ပါတီက ျပည္ေထာင္စုမူ အတြက္ 
တင္ျပခ့ဲတ့ဲအခ်က္ေတြကုိလည္းပဲ ညီလာခံမွာ ေဆြးေတာင္မေဆြးေႏြးပဲ မွတ္တမ္းတင္႐ုံတင္ၿပီးေတာ့ ပယ္ခ်ခ့ဲ 
ပါတယ္။ ဒါဟာ သာဓကတခုသာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အမ်ဳိးသားညီလာခံမွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ အစုအဖြဲ႔အားျဖင့္ ရွစ္ဖြဲ႔ 
ဖြဲ႔ထားပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ဟာ အဲဒီအထဲမွာ အစုအဖြဲ႔အေနနဲ႔ တဖြဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲႏိုင္သည္လို႔ 
၁/၉ဝ မွာ ျပဌာန္းထားေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ တကယ္တမ္း န.အ.ဖက ေရးဆြဲထားတ့ဲ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု 
အေျခခံဥေပဒ အခ်က္အလက္ေတြကုိသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သေဘာတူ လက္ခံ အတည္ျပဳေပးခ့ဲ 
ရတဲ့ အေနအထားမွာသာ ရိွခ့ဲရပါတယ္။ သေဘာမတူလို႔လည္း မရပါဘူး။ အစုအဖြဲ႔အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ 
ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ တဖြဲ႔၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီကတဖြဲ႔၊ န.အ.ဖ က သူတုိ႔အလိုက် ေခါင္းေခါက္ေရြးထားတဲ့ အျခား 
အစုအဖြဲ႔က ေျခာက္ဖြဲ႔ျဖစ္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ေျခာက္ဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ ေျခာက္မဲ ႏွစ္မဲနဲ႔ သူတုိ႔သာ အၿမဲတမ္း အသာစီး 



ရေနေအာင္ စီမံထားတာလည္း ညီလာခံမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လႊတ္ေတာ္ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သလုိ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက 
ေရးဆြဲခြင့္ ရိွတယ္ဆိုတ့ဲ ၁/၉ဝ အပုိဒ္ပါ အခ်က္ကိုပင္လွ်င္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္မရိွတ့ဲ အေျခအေနနဲ႔ ၾကဳံခ့ဲရပါတယ္။ 
ဒါဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ျဖတ္သန္းလာခ့ဲတ့ဲခရီးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျခခံမူေတြကုိ မစြန္႔ခ်င္ပဲ စြန္႔ခ့ဲရတ့ဲ 
အေတြ႔အႀကဳံေတြပါပဲ။  

တကယ္ေတာ့ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲပါ။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုတာ အာဏာသံုးရပ္ကို ပိုင္စိုးတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အာဏာသံုးရပ္ကုိ ပိုင္စိုးတ့ဲ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ႕ေတာင္းဆိုတဲ့ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ ျပည္သူ႔ 
လႊတ္ေတာ္ေခၚေပးဖို႔ ေတာင္းဆုိခ်က္ဟာလည္း မွန္ကန္တဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္၊ မွန္ကန္တဲ့ရပ္တည္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ္ ့ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မူလက ရပ္တည္ေဆာင္းဆုိခ့ဲတ့ဲ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး၊ 
လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရး ဆိုတာေတြကုိ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရၿပီးတဲ့့ ေနာက္ပုိင္းမွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ 
သင့္ျမတ္ေရးဆုိတ့ဲ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားေတြကုိပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုင္စြဲခ့ဲရပါေတာ့တယ္။ 

အဲဒီေတာ့ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလာေလာလတ္လတ္ CRPP ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္၊ NLD ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ 
တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ မူေတြသေဘာထားေတြ ေျပာပါဆုိရင္ အထူးသျဖင့္ NLD က ထုတ္ျပန္ခ့ဲတ့ဲ 
ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာစာတမ္းဟာ NLD ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးမူ၊ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ေတြျဖစ္သလို CRPP ရဲ ႔ မူ၊ 
CRPP ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ 
ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။  

အဲဒီမွာ ဒီ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာစာတမ္းပါ အခ်က္(၃)ခ်က္ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ 
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ေရးဟာ အဓိကက်ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
NLD အပါအဝင္ CRPP ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ သေဘာထားကုိ ေျပာပါဆိုရင္ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္အတူ 
အဓိကက်တ့ဲ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ေရးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သေဘာထား 
ျဖစ္ပါတယ္၊ မူလည္းျဖစ္ပါတယ္။  

အဲဒီေတာ့ ဒီမူကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဒီေန႔အခ်ိန္အခါမွာ ဆုပ္ကိုင္ရပ္တည္ၾကေပမယ့္ မၾကာခင္ ကာလမွာ န.အ.ဖ 
အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးထုိးစစ္တရပ္ ဆင္လာဘို႔ရိွေနပါတယ္။ အဲဒီထိုးစစ္အတြက္လည္း သူတို႔ဘက္ကျပင္ဆင္မႈေတြ 
အခင္းအက်င္း လုပ္ေနပါတယ္။ ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပမွာပါ ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ မၾကာေသး 
ခင္က ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွာ န.အ.ဖရဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္က ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ 
ေထာက္ခံဖို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့တာေတြ႔ရပါတယ္။  

အဲဒါဟာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ မၾကာေတာ့မီကာလမွာ န.အ.ဖဟာ 
၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲလို က်င္းပတာဟာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ကုိယ္စားျပဳၿပီး ၉ဝ 
ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကုိ ကုိင္စြဲရပ္တည္ၾကတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကုိလည္းပ ဲ ႏိုင္ငံေရးအရ ေနာက္ဆံုး 
ထိုးစစ္ဆင္လုိက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲလုိအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီေရြးေကာက္ပြဲအေပၚမွာ ဝင္မယ္-မဝင္ဘူးဆိုတာကုိ တိတိက်က် ျပတ္ျပတ္ 
သားသားေျပာဖို႔ လိုလာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ NLD ဟာ ဒီကိစၥကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဖို႔လိုပါတယ္။ 



အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ NLD ဟာ ေရႊဂုံတိုင္ေၾကညာခ်က္အတိုင္း ရပ္တည္ေနဆပဲါ။ ဒါေပမဲ့ န.အ.ဖကေတာ့ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရပ္တည္ထားတဲ့ ေရႊဂံုတိုင္ေၾကညာခ်က္ထဲက အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ျဖစ္တ့ဲ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 
ျပင္ဆင္ေရးကို အခုအခ်ိန္အထိ လိုက္ေလ်ာမ့ဲ အသြင္အျပင္လကၡဏာ ဆိုလို႔ တစိုးတစိမွ မျမင္ေတြ႔ရေသးပါဘူး။  

အဲဒီေတာ့ အခုလုိ အေျခေနမ်ဳိးမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လိုရပ္တည္ၾကမလဲ။ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထု အက်ဳိး 
အတြက္ ဒီမိုကေရစီေရး ေဆာင္ရြက္ဘို႔အတြက္ ပါတီတည္ရိွေနဘို႔လိုတယ္။ ပါတီရွင္သန္ဖို႔ လုိတယ္ဆိုတ့ဲ 
အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ အလံျဖဴေလးေထာင္ၿပီး (ျပည္သူေတြရဲ႕ တကယ့္စစ္မွန္တ့ဲဆႏၵနဲ႔ အက်ဳိးစီးပြားကို လစ္လ်ဴ 
႐ႈၿပီး) ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ေတြကုိ စြန္႔လႊတ္စေတးၿပီး ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဝင္မွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ေတြ မူေတြကို ခုိင္ခိုင္မာမာ စြဲကုိင္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆံုးခံစစ္ေၾကာင္းမွာပဲ ျပတ္ျပတ္ 
သားသား ရပ္မလားဆိုတ့ဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းႏွစ္သြယ္ ေပၚလာပါတယ္။  

အဲဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မလားဆိုတ့ဲဘက္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားၾကရေအာင္။ 
အဲဒီေတာ့ အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မယ္ဆိုရင္ န.အ.ဖမွာ အာဏာရိွတယ္။ ေငြရိွတယ္၊ လူရိွတယ္။ ေနာက္ 
ယႏၱရားရိွတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ အာဏာမရိွဘူး။ ေငြမရိွဘူး။ လူအေနနဲ႔ကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ အေတာ္အတန္ 
ေထာက္ခံမႈေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ၉ဝ တုန္းကလို ျပည္သူအားလံုးရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရဖို႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ 
မရႏိုင္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုေတာ့ လူထုရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ စိတ္ဓါတ္အေျခအေနဟာ 
၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ အေျခအေနေတြနဲ႔ မ်ားစြာ ကြာျခားသြားၿပီ ျဖစ္လို႔ပါ။ ေနာက္တခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ယႏၱရားမရိွဘူး။ 
NLD ဟာ ေအာက္ေျခအထိဖြဲ႔စည္းတယ္ ဆိုေပမ့ဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ ခိုင္မာ 
က်စ္လစ္မႈ မရိွေတာ့ပါဘူး။ 

အဲဒီလို အေျခအေနေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မယ္ဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မယ့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 
အေနနဲ႔ ခလုတ္ကသင္းေတြ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြ အမ်ားႀကီး ျဖတ္ၾကရမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒေတြနဲ႔ 
အပယ္ခံရမွာေတြ ရိွသလို၊ ၿပီးေတာ့ ေနာက္တခ်က္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အမ်ဳိးမ်ဳိး အဟန္႔အတားေတြ 
အေႏွာင့္အယွက္ေတြ အႏၱရာယ္ေတြ မေပးဘူးလုိ႔လဲ ဘယ္လိုမွအာမမခံႏိုင္ဘူး။ အဲဒီမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ 
ေစာင့္ေနတ့ဲၾကားထကဲ မဲလိမ္မႈေတြ မဲခိုးမႈေတြ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လိုမွ အာမခံခ်က္ 
မေပးႏိုင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီေနရာမွာ ဘာသာေရးယံုၾကည္ခ်က္ အျမင္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတ့ဲ ဆို႐ိုးစကားတခုကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ 
အခုကာလသည္ သၾကားသာသနာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ကပ္ဆိုးေဘးဆိုးႀကီးေတြ႔နဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ၾကေတာ့မယ္။ 
အဲဒီကာလဆိုးနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး “ယက္သ့ဲၾကား ငါးတင္၊ တင္တဲ့ ငါးေၾကာ္စား၊ က်န္တဲ့ငါးမွလြတ္” ဆိုတ့ဲ ဆို႐ုိး 
စကားပါ။  

ထို႔အတူပဲ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အေနနဲ႔လည္း ေစာေစာက 
ေထာက္ေခ်ာက္ေတြ ခလုတ္ကသင္းေတြ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရရင္ေတာင္ အနည္းစုေသာ အဲဒီ 
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္ေရးနဲ႔၊ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးေတြအတြက္ 
ဘယ္ေလာက္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာလဲ ဆိုတာကုိ အေလးအနက္ စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။  

ေနာက္တခ်က္က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လံုးဝမျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ အေသအခ်ာ စီမံေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ 
ဥပေဒကို သူတို႔ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ႏိုင္မွာလဲ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ အဲဒီလမ္းေၾကာင္းကသြားမယ္ဆိုရင္ 
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ႀကဳိးပမ္းမႈေတြျဖစ္ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ 



ကၽြန္ေတာ္ မထင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီလို ဝင္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ရႏိုင္မ့ဲ အက်ဳိးအျမတ္က မေရရာေပမ့ဲ တဘက္ 
မွာေတာ့ ေပးလိုက္ရမယ့္ အရင္းအႏီွးေတြ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြက အတိုင္းအဆမရိွ ေပၚလာႏိုင္တယ္။  

ပထမဆံုး႐ႈံးမႈကေတာ့ ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕စစ္မွန္တ့ဲ ဆႏၵလည္းျဖစ္၊ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕ ေအာင္သီး 
ေအာင္ႏံွလည္းျဖစ္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြရဲ႕ တိုက္ပြဲေအာင္လံတံခြန္လည္းျဖစ္တ့ဲ ၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကုိ 
စြန္႔လႊတ္ဆံုး႐ႈံးခံရမယ့္ အေရးပါ။  

ဒုတိယဆံုး႐ႈံးမႈကေတာ့ န.အ.ဖ အုပ္စုက တိုင္းျပည္ကို ထာဝရစုိးမုိး ခ်ယ္လွယ္ႏိုင္ဖို႔ တဖက္သပ္ ေရးဆြဲထားတ့ဲ 
၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ႏႈတ္အားျဖင့္၊ သေဘာတရားေရးအားျဖင့္ မည္သို႔ေသာ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈ 
ေတြ ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အဆိုပါဖြဲ႔စည္းပုံဥပေဒကို ကာယကံေျမာက္ 
လက္ခံ အတည္ျပဳေပးလုိက္သလို ျဖစ္သြားမယ့္ အေရးပါ။  

တတိယအခ်က္ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ပါတီ အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတြ ဝင္ေရာက္ 
ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူပဲ ႏိုင္ႏိုင္ရႈံးရႈံး ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေပၚေပါက္လာမယ့္ အစုိးရရဲ႕ တရားဝင္ျဖစ္မႈဟာ 
ပိုမုိခုိင္မာသြားမွာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းၾကား အဲဒီ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအရ ပံုေျပာင္း 
ထားတ့ဲ စစ္အစိုးရအေပၚ ထားရိွရမယ့္ သေဘာထားနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ အျမင္႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ၊ ဝိဝါဒကြဲျပားမႈေတြ 
ေပၚေပါက္ႏိုင္ၿပီး အဲဒီကတဆင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြရဲ႕ ေရွ႕ဆက္ရမယ့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းမွာ ခ်ိနဲ႔အားနည္း 
မႈေတြ ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္မယ့္ အေရးပါ။ 

ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီလမ္းထက္စာရင္ ေစာေစာကေျပာသလို န.အ.ဖရဲ ႔ ၂ဝ၁ဝ ထိုးစစ္ကို ႀက့ံႀက့ံခံရင္းနဲ႔ 
မိမိရဲ႕ခံစစ္ေၾကာင္းကုိ လံုေအာင္ထိန္းၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဆန္႔က်င္မယ္။ 
ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့အခါမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ရပ္မယ္ဆိုရင္ 
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရွ႕ကိုဆက္ၿပီးေတာ ့ႏုိင္ငံေရးႀကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲဒီေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဟုိဘက္ကာလမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္တြင္းမွာ NLD နဲ႔တကြ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကုိ 
အေပးအယူ မလုပ္တ့ဲအတြက္၊ မညိွႏႈိင္းတဲ့အတြက္၊ မေဆြးေႏြးတ့ဲအတြက္၊ အမ်ဳိးသားညီညြတ္မႈ မရိွတ့ဲအတြက္ 
တိုင္းျပည္ဟာ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ မရႏိုင္ပါဘူး။ ထို႔အတူပဲ တကယ္လို႔ ကုလသမဂၢနဲ႔ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေတြက အားလံုး 
ပါဝင္ႏိုင္တ့ဲ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တခုကုိ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ တိုက္တြန္းေနတ့ဲၾကားက န.အ.ဖ အေနနဲ႔ 
ေရြးေကာက္ပြဲကုိ တဖက္သတ္ က်င္းပေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲကိုေသာ္၎၊ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးတ့ဲ 
ေနာက္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အစိုးရကိုေသာ္၎ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ိုင္းက လက္ခံမွာ မဟုတ္သလုိ ျပည္သူလူထု 
ကလည္းလက္ခံမွာ မဟုတ္တ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးမွာလည္းပဲ ဒါဟာ လိပ္ခဲ 
တည္းလည္း ရိွေနမွာပါ။ 

ေနာက္တခ်က္က တိုင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ အခုလို အသြင္းကူးေျပာင္းေရးကိစၥေတြ လက္နက္႐ုပ္သိမ္းေရးကိစၥေတြ 
ဟာ အခုအခ်ိန္မွာ မေျပလည္သလို ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးရင္လည္းပဲ ေျပလည္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ 
ဆိုေတာ့ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံကို တုိင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက လက္မခံသလို တုိင္းရင္းသား ၿငိမ္းအဖြဲ႔ေတြ 
လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ေနတ့ဲ အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း လက္မခံတ့ဲ အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုလည္းပဲ အျပည့္အဝ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ မယံုၾကည္ဘူး။ အဲဒီလို ျပည္တြင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရိွဘူး၊ ျပည္တြင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ မရိွဘူး၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးမွာလည္း လိပ္ခဲ 
တည္းလည္း ျဖစ္ေနတ့ဲႏုိင္ငံဟာ ႀကီးပြားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုုးတက္ဖုိ႔ အလြန္မွ ခက္ခပဲါလိမ့္မယ္။ 



အဲဒီေတာ့ ဖြံ႔ၿဖဳိးတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ ထူေထာင္ဖို႔ဆိုတာကလည္းပဲ မလြယ္ကူတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ 
ဘဝ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရး၊ ျပည္သူေတြရဲ႕တိုးတက္မႈမျဖစ္ႏိုင္တ့ဲ အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြကလည္း 
အၿမဲတမ္း ဆန္႔က်င္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုကာလမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ တုိင္းရင္းသား 
အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ခံစစ္ေၾကာင္းကေန ႏိုင္ငံေရး ထိုးစစ္ကုိ ျပည္လည္ဆင္ႏႊၿဲပီး ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ေပၚေပါက္ေရး 
အတြက္ ဆက္လက္ႀကဳိးပမ္းႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ NLD အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုး မိမိတို႔ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ မူေတြဟာ ျပင္လြယ္၊ ေျပာင္းလြယ္ 
Flexible ျဖစ္တယ္ဆိုေပမယ့္ မလုိအပ္ဘဲနဲ႔ အေၾကာင္းမဲ့ မစြန္႔လႊတ္ၾကဖုိ႔နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အေျခခံမူေပၚမွာ 
ခိုင္ခိုင္မာမာ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္ၾကဖို႔လုိတယ္ ဆိုတာ တိုက္တြန္းေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လုိက္ပါတယ္။ 

 

ဦးေအးသာေအာင္ 

 


